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 7 "رلصر بخان رسهع هساؤسر ملا نجلا ههئا رجح سش
 7 6.01م عب نما ماي سلا
 . "يالا لاكر يجكوبا «نيلاوقلملا تير“ ئيفقحملا ةدع' مالعالا العكا
 5 اننالإلا منبر هس رعت“ انالا هر و هوب هدعإ خرم": يقكأشملا

 7 نزال مارك ةروبلارميو هى او *ماخالاياوجان دساةأيع
 ٠ لاو زيان يسيولع لاو ف الصلاو يا يلع :,طاوهلا
 [دتيالاو ئفولاورسرلا مخاوفه دل هذ و هوب ايعصاو

 مد يايسلاريعس نب يلع بد ىسحلا جيوب ا ةمالعكا هملا يذل ا
 لاا هؤضإ ه :رواام عيدج هيند هدو ملا هَ و فات هسا
 ةدالزو لوزنل الحم كايب ٌءوادز عب هيفاددوضعم د ااناو
 ريفؤم ا ميسو فر ولاويعس نيو ههيمع يبا نع اهيل
 اهرح( نييبعمولع ّىلطب فقولا ضو داك ويسرا وامها
 ا ايلعرفر ىلا عضاوملا اناو ندع يلق تكس يلا عطل |

 ر» هررعر كرافلا ىفدرف ناواققو يسب انهم عصوم ]جو الا

 ظ نا دارها شو هي قوي عموم يا ضقو | رهان يعمر
 قكذ هزرع لس منادارملالب هررع ص قولا بيكو ئح عضوض لك
 طه ارب ا انربجا عسو يف ناكولو لوطومراعلا سفن ف ناهكناو
 عط اللوز داسملاكيراملاو ككذ ول عاسرحاو سمن أي ملك داري |
 . ىجورداملااه/زني يل | درانماك يراقلا اهيلا يي بلا
 ظ ا لزانملا :ئالتخا يايارم امهر ئشلو م ملام ملتح
 | ١ ”انناددوخدرج نمو ردت امو الاول دوور + بضخ ا



 ئييدو ساّئنالا علباتم وع رلعحوب مق نئولا و "دولت
 فاو يالا طاسوإ يدنو لوف هدا لزعالا و يالا ى مر يكياجح

 ةربتعحو اعمل ا]ب اغقو ب[ كر حاويلواهزحاو يي بئالا داك
 فوطهسفن ىو فقولا علم اذا ىاعئاو اهل ةجناتنسامئالأو:

 ذاق هروباع هيليامولاهبرو ا صولد هيلي يرلا قولا خطس ٠
 ١ ئنادازواسملاكه زو انيال داما سخالاو كلذ عقيب اله سنان
 / 0 ١ مةلبيال زواجنا سل عوإللاد كاريكا ليك ظاسهتحائز نم
 كد نحابهبو يسال راغب لوزنلا يفا جاتحاو اننا كزئكا
 ناظم ندع يراقلل فرخ هاذ هز اجيال هو هل َكَضْواَنأَف
 عوالم لوا نمداخ ع يلع ع :ول | هركتام ؤمك هزي واى د عطَقذإ

 نب ْر ل/لوه مندا: قل يلاعن دوعكرو وحب يق عتولل اهسوم
 رج هأنوه قرع ' يئس ناك لو دروهؤن اهارتسا نافاوكاق

 وهو هذاَقْنع ةباكحلا هيب نالم يلع ١ وك ابسالا باذاقو
 داقعاور قبر يعم هوكي كيعال هدا ئالخالو كل رقت عشر دع
 ظ زحاوايلعَفْضِب داو يوزولا لعبنا عامل ىو زهاظل
 1 زوازاولاعن ماووكه وجد ام لت ير ئس اهم ناكامالا يالا
 ْ .مقاؤنالءاوقو دوبجرجد هزم ]وللا أرمدا مابإب ميلعانكت»
 ةيبالاب ناةلقنم يانا ف ًالاو لوالازف مالا [/:ئنجا

 يف كاري ىلا ماتناههاقغلا بيارم يلع يؤ ولان امهبف
 0 هعافاف عيبغلار ثم نايبلارئسزب حس مويا م حاصلا



 ولهم علصور باح واكو راتني مات ةجبرا اهيلعجرم ةيمامع
 نالت اههجحوع بم زعوبا هراتخا اًدهو ىوزنع عيتو
 وهو عرفو ماّببىيل يذلا يالا وهوزي ابحو ماتئاوصور اتخ
 مانلاف قّيفو مات يرشد اهراجح نع : ”ئاؤالوم اب يلاع

 رده لبكو | "ءرهدلا ئهلوءكهرجدارع ٍقَحَتِب يزللا عصولاوه
 هك زي الوالا نكل نيعتش لاي او ةّملغلا ف ءاؤفو نويل لا
 تاو ْياطلاو واله ةعص هرودام و نيئملا ةعصرحا
 لاوس انررحا ءل ١ هو ىو ام ئلعت بنمل نكلو مرو رع يئعس /

 رانا بح ند اهل هجونوبغد كايا لوف و بطاح لا م
 امك ق لعد لوا قد اك ب طاملا يف ا مكنم لا ئهر داهم ملك ماي

 لاي هدد لع[ ثن اًرحا نييعتس لاياو دلو ادا ثخو هزحا يا
 عنوواخو مات يلعالاف توائتيب ماتلاف هرجد اهعايضتس اب اك
 افاصلا ْييلاعت لوو يلع فقولا همحو اهدا انسحربس نكل ماق
 نولَّوَعن الؤا يلع نلف مات ئقروهليدلابو نيهبصم هيتح
 طتبالؤاضما انسحلو ال اي يس لل ٌدكو ةضئل احا هءالركا
 ّوساكه روواع ئْعَسِس الم دصعل ار جاك وكي دا ماكنا قف
 نع تصوئهرنحو ارّدسودأؤ ىلا دوسري اك هلع
 كليو ةرحاو ةضد ةروسلا حا يلإ ئايال) داكن او هريخ

 ل هرعبام م ىلخَ هل نكأ م اتناوهئسحلا قولا نا

 هروب ام (ذسالا ئسجيالو هيلع ئ قولا نسج اه حلا. ا: *

 نميرلاو .



 ادن كاك ةرورتج افنهال ف بدلا ير لا اصو مجالا نجلا
 كرباويب الاو مومهمد ارم ا دال نزلا موب للامو ضلاوجرلاو

 ةرووج اهمال عيبم سرلا مود لادبو ميجا ئجول امو نيملاعلا
 هزجئاميإ وسال او هيلعئقولا ئسي او 51[3 12 امام مهن أَن
 عاهما ل تمرجإلع ئورلاطإبت و روم 'ئلخن ميدل كاالا

 وهف ةنلسلاو هارلا مولع ترصو يل انرل و قلع روقولاك 0
 فريجت مل نأذ اماكن أك هنفا ئخ بنئن اأو لاق نأف ملاص

 ئع جوحامر: 40 امونوعذ انررفج: ردع عذب نائ اهات فاك
 مداراا مرهدالاه يي او هن اب ياسبر اربئار عقيرفو كلذ

 قلمو برو مج يلعيْئَمول ارو زي عزتنونار مله ودو هم
 رئكر عل وفو وثاكن يؤلا لوز هللا رحدتعل هلل ود ثعو
 مدع نا فومول ام يس يفعر داملذ بسوار ذاك ةيبذلا

 دعس روما ةئرعم عر كراّولا ر بالو ةينرع و نعالا ايمع

 بحجم اوبرا يف انْيدروازفواتبالار ئقولإب
 ربال/ل غم عزو هو لدول نيلا يف وألا:بتبسبت ايلا

 عر اصئارتعويجلا لعو هررصمو هعراشضمو ينصامانو ةزروم ا
 ديزو ءوزنعلو | ييرتنلل سال يلعو مروا نوه هلم اكاذا
 الو نكاس الثمر جارمالا لخ اكد ال اهنا بحاح ريو ف

 م قطنلا يل !(هب لصوتيبل ئئالإ تبلتبح اك هنارتب الا نك
 ,لعانلا انزتنح ورح ا ال كوكس ا انؤحر اكو ي نككسلاب



 مربع ركن او اقنا انا ترسكف اهي ارّتبالل امهتكرعيفااوطصا مياالا
 اننبكمكر حت ربرعلو | داك َض انا تمو انرهاو | ايعاكل عملا ئ

 ماوشما 0 ايو 5 هباخئوهلئير نعش الاشبال
 وم |فيتسا ءلصا ناث لصالارظن ةشووفض هيبعد | عه ا وضقا
 نيعلايلا َنلَعْنْف ]يلا ىلع ةزصلا لفتتسا هنيعرش |وببففاد
 ناف نيركاسلا اقتلال ايلا تعذر رحم ةنكاسو اولاو ألا يكتسح
 تافسرمال | لعد يعل حرنال يو ماهتسالا ةزمهداهيلع َلْهد
 ةحجوتوم دان ال] ةرمهقننو ييببحاميلا ةيلخلا مرعل
 هنلا ردع ْرَعا ةبحوب ما ايزكم هدا يلع يرتد يلاغن هلع
 لبنا ئكال نمل وخعش كعمل يئبذاو بغل علْطا ارد
 مدر و هب ئلظنا نميوارطنص| نؤسوم ا
 لدول فم او ع يرغنلا مال ابيتيعصادا ارببالا يي ةجوتمد اق
 ةرم لبا نايئتساال | ةزمهاهيلع لحد ناف ةرهالارارلا
 ناو امهمزك حانفنال ماهعتسال امر بخل نسج البل طقشررمو
 للذو نينكاس ١اقنلا لمعا يلع يردك يرنلا مال هيعمل
 باو ناو تآساو داساو ةارماو ةرماو مننا امما ةعس يف
 ن صحو تاابلاي قاتلا ب ماقلا كنآو كساد
 نب اكل او ايلف ركاب انعتسا ىو ناابواظح تبنت تأ آي
 اههزحا ال هالو سح عفن هواغف والو الصوو الولى ريال
 ةرتبك وهو نعي العلل قكيبرنوو مندا يلا يراضاوريلعا قاوك
 1 د ناالا



 الهد تب اثلا رج اويراقلا بهْرْيد ةدوز ولاهم اسيل

 . ناوعتنادنارعلا يو ئيرئدعاو ةرّمالا و َدّبب اًنل اذ نحال هم داحو

 يروجها ئارعال | يو يارعي الك ماع الا و هسا كييضح

 نو يئس اموىنئبن | نخو ىسول قو فو ريكس دوه يد:

 فعن افجر هوو دعينا ناث ىنالا يو وما بج ا

 انا ىيضئلا فو كرما اوجيطاو يخون اف هلو كوه

 يذرحاالول نيقق انما قو فوريعا داو ىئشئو ئدريس

 رداخببا نيكو دروب جاز رع وإلا ي يلاس الف كك مو
 لملا ىذا اعصوماهدر علا يداعيب هلوتف اما هيعرايل !ئزح

مورلا يهرح ذو ذحي ايلا ىراشالا ننالاق ورلاو
 بكا 

 ظ ي+ فقر ئمو ا لملاي فلا يلخ خو :ئقز ملا وذ

 طرق دومؤيعرومجلاو لح ا ف ام ئزخل ويح مورلا خي يلا

 527 ٌميصفل اعازنا الع ئئوولا ريع ىو زوما تاانلإ

 هوز رع تناقاإو فذولا و ابوك ناابلا تببب بوعد

 2 ابعانوو موف الو لاو وراهك يرام او دونما الاظخلا

 اطهوئوز وهو تاايلا هزمدرباظناماو هن أبن ىابسو

 اغدالا ئونوشمجاو ةرباطا يد نعنن | نمو نارا يتم

 ننرخإ ئرشالا زود وربك ثرى كارعالا يو نارهرق و

 لكم ئيتوبا كدا ثبلا زوو نسما شكا نواه

 زوبهجات ب لوعتسا نؤررحيرلاو زم ا قو نسرنهم نإ عب

 افقوالصو اهيببب يااا عب ياكلادلا ودبعارا



 نوروكمالو نوعناو نويهرائول وول :ناايلازهل ديم اولا ااساو

 رع بوعمكالا اففووالصواّيإبلا دج ءارولاو دوهملاو
 رار طوهشاطج نحن لان زد د نيلاغل انيضاف
 اهليوز فعلا ىامالعّولا تكا وهو اهقيابشا يهون ةينرعلاراجر د
 ءن انفتوحلا منو نيسوم ا هند توين ىوسووخ عجرل اذن ل
 نامت نزولا: اهيلعنفولد اومعا نيؤلا راهل نيمو
 6 ف نجل ] :ردرن نا ئم تو ذحو ا ةواههبشيب بووعرو
 راول ام تفزخو زرلاف ا ىيدؤت ىف تيب اهيداك الايام بلو
 حاب راصا ئلاحَو احٌيبحايلإب يراسكذا هيلع قموو
 حلاو بصل ا لاحول ىو قنورهغ تأ انركذ ةباثكأا
 الفول تيري اطرح مب اةابناو ةَداصالا ةدوزحن دوشاو
 الصلامزملاو ديصلا ينو مارخلاو نجما يرصاحو حز ناك
 لن [ َمُد انهال ار كح ناكو أطح نع ل ذا اًمفو ةدوسلا دزئالز
 كد اان ارخلا دال ليلا جن امركالاا بخرل الاد ىقولا»
 قّرحو أطحار غو دؤسلا هرمز ىف ايزو و ةئفانمالا»

 اطخ تن أب :١5 معى يلام نارها 32و د
 فقولا '؟تُيسواهرجب كاسل لصوتا إو الدق يد
 ترباصلا نيونوددا يبايو باكل اىسرم رجلا يقتقلا < وريني صو
 ازكت طخ وزو هر داب نأ ئاضخلا براتمازكو

 - براورفعتسا موو اياوركذ ا موعاي مدنااو ورعاموفابوحالعل
 اوئما نيزلار ابعابو نوهاذ زابعاب ورفعا بر نوع |

 اظو



 يركمعلا قاوسما نيزلاذابعإبئ اظخا جوبا مطكاومزل "قامو
 ناوولتخاو ىقولا يف تبشتْفرحزلا يف اوهرسا ني زل ١ يدابخإب و
 اهرب هاورمتيبا نع هزحيرلا دوا طع ؤعالد ابعاي بي
 لاو اففزروالصو انهتبّسب ناطق ةردرملا لع ا فحاصن يف هيئات
 فقولاواديد تاعنجوت يا ىخو اهيا و حزجاط ةئوكا
 هو ايبف ىرانط يعاد اضم دابعف ا ئهركر امم ]هن ابانيلع
 وسان يزلا يوابعللَو نوحلاصلا يدابعامهئيرب لووك تما
 قلص هلووالا هان اهيدع ئقوب ور وكلا يد ابعئ جزل قو
 يف الوقت ئزْئانكذ اح وو زرغ اهلا يلخارتقل الاف عكدابع
 نايلئمو افقواهتابنا بيبذالصو انين ليقو ققولا
 يئمناواتاا يورمول ازفاوش (نرلا يذاتعاي قانا اكلذ

 تانوع اهل اعننلالا وسع ايريزب هيلحئغفوب 01:5 د قملا
 راد إف نيضره أ اهصجن تيئينرك ءاورتممو رتهمو داهو
 . هاب عبالا قرع راؤالصو يل) توب م عداطا ةينوشسلا لاول
 ياعفو والصو اهمرحورابل !نابن ازابح ىكرئدملار ىءازث (4

 الإ ظاكاوسل احبايلا فؤن خجل بشضملا ياناربلاو خمرلا
 مدؤابوننايلا ايعارو ىئارل ان وعدني زبور وخان وشما اف عم
 مواولات اود نضئراصملال اخفال امال اماو جديع ةقحل
 انثول تٌوزخراو اسيبام هللا | وكلام هل روك لاه اكتح هبات
 يزقل داني ان غتسا عنهاوم ةجدرا 'واظفلواظح تم د عرفو
 لطابل امها يو تاسالا عيبو حو نينكاسلا اعلا .تالنو



 نرؤما ع :/ يل اوزيل كيد اهلا عرس و ارلا عدي موو
 تنئنو او اووافقو ف زيعرل اج نبثيبامو بود هه اديبتاو
 يَ نزل ااوّيسالو ويلا اوزاتماو موجلااولاصوخافموواذنح
 الو لو اطخوو زجيوم ينم امري مزأبفل ايوا رايو اواو اوم ةيفعلا نع
 مهلعزتاو كر انِل عدا اوناق رولع مب وك يلام ُقْتالو وخاففوو
 كلاكلا تبماملا ءلصو مي ةئداظ َناتلإو هدلا قد داوخو
 بم قوكماهؤكا ةردهسو ةوتدو ةررجو و لطك ين .اننا هيف
 ةد انكروحو يفالإ بابل امهايب ابى ايس |تل!داهضبعدو اهيإم
 - يااوملتخا ام اواجاشل ا لضلاو :اوملتؤكرباو اًبلاواهلا» عيبا
 تيس! ليفوظحل عاب اره بكاس عرابت حالا وايهلك قولا
 نالصا انا و اعل | هيل ودرتل !ءتققو تيس داوالاب تفدد

 توقو بماق دومتكنالو بارعأ ئرحافماث عصا امل [ليقو'
 لصاامت اليف و بمراحو تارمأ يف طة ذل طقكلا ف اديلع ضفوبو

 يامل بنكام ةوبكك لاعذال | نيم وادهيب قمح ل مسالا
 ب نراه لان روهزلا تقو وانهدانل اب هبركم هل قوإعالا
 ةرورمل فقوذاإتلإب رعب تاذ ئضتاذو تاللا تارواو نيح

 0”ورو راع اوريك نب دج دوج م ج#ج ىبلكالاو
 ركن لج ومولاو إل !:نوو ايلاو اهلا ثيباار يليءوم وجت نع

 نثرنع ايل إن نا يه َناويهولعو اتلاب توناتناو توعاطلاو_ ْ
 1 ارتد نمر عايل ايواهسو تافرعوكيو مهل اتباهي ايت ارك

 اهف امها 2 مرزجزرعام هو هويجاشأب ايةارونلافعو
 سرك



 انلا اهوهاجلا بم عتارلا كيل خاولا ةرهوتغابلابو يلوا زتطَزنع
 اهضوم مع يدحا يي ىلا اهي انتنتك نيرا | ةانهلا مان قدك يلام اوركع

 ةرحاووةرفسش ايف ةرحاوو يلع هددا هد اوركد او هو اتلابد

 ناو هنل اعد اولزبل و2 ديداملا قدح تيقن اوركذ او تارك ا.

 اد الا زغيبتا اربا ين هنلا تيئئاووخد

 "تقلاوركد اونافل قس انْعْجو يلا قدسيا َنِهناوركتس او

 عماوثيوسسؤالا اهل اب تنك: جا هروظنا يي لكر تبدو رطاف ف

 كاف بيرق ته داو ةرقبلا سات ن وحرب يهوزتل ابد

 ىل التنافورجبرب يف كبر تمي, ركزو دوه هن اكرنو هنا تجرو
 ريجإتر تعدو طير تجر ىتونرمهاو مورل | ئدنلا تيرا
 تنس وجو زئلابد عضاوم ىنحئالا اهلا نيتك سا و ترهل ادق

 اليرتنودنا تنسل ريك ىلو نيلوالا تسنالاو لاقثالا ئقنيلؤالا

 ىتلخر دل ا هدد إ تنس ورطام ب واياد ورح هندإ تسِناَوْرع ئلو

 قارما يهو تلاد عضاوح دعس يالا لهلإب نشك !.11+ ئيوللا
 تورد نارهاو سون نان بوعا ١ تارماو تارمتم لايف كارم ظ

 رب ملا ف نوعزم تارماو طول تارماد حؤنةمارعاو صضقلا يف

 كترىك تمو يضواتل بح عم اوهوت الث الا)هل ان بكت لقا

 نول اف بر تركك ظطحو نسور ف كر تك ت فحو ئارغال التر
 فوسرلا تيهعم امدواتم ابد نيعصووالا هل انتكك ةياوعملاو
 و«امدهو نيعصومس قال) راهيإب بلت ئنل او ةلدامملا ؛ ين امنت

 الاميل إن بكت اال روينا ةجيمرتب اريلا ىهعلاتنعل



 نكت اذ. زااو ناضل زف زاد قرغس دارصورحاو نينو
 تيزم حرخمامو موضؤما نربي ئاوهواتلابمرعاو عصومؤ الا هيل!
 دووم ندد ا تبين وارهل ام ةنيداملا قريد الة نول قيككو ةلضعوت
 فقوي نإ تايزشتسملا هيض زوبوواهد اب ىمضعل ا يقيل :نيعترقواتلا»
 روتحلا "وذ ار ديلا ك١ أهذا | ني ىسه اكلا بتنحانعلاا |هلاماهيدع
 ةلكنأيبل و ئدحئيرحنخ وعلل اهقواملادازت اهيلع قول ةرلا
 زمالا حف توكة ماللاك ةرب ابحو ةمزأل صولا مات لاذ كآسلا
 قابولو رم لاو ىعو  عو نم عبو يب سو ئه قستك ماللاو اعلا لتعم ا
 هيويناليل اق و رح ابو ذديزوجيالف يش هنم اعل ازإ كيلو
 ن اًكرحيرل | فووحإ ا د] عنتصوهورحاو هع ةلغلا
 ظ بفروعتالصوادّوع عبس و نيطخ ى دوي ىرحو هد [رّرسبئرح
 |ةنئاك فو عراضملا نم انه زجر وو ارذأ ل دامالك ع و كوت
 نارؤلاربزعؤ مبان احلاراينضالاو الصو اهني و دع ذحما
 تاينلا قتئمو وحي نازقلا اما هلو ههدروو هشيبرو لوس
 دوخيو هدجويلام هدرا زيالبل و ىوصقا اب انت اح ار وحلف
 وز وزجم ا هعراضع يؤ ماللا تعم ضرمالايرتكالا دنعأة مذ
 ىحوا لب همرنزلو هكر اد هزجنرلو هيراو هسْحاو هزكأ
 ريضنوبننإب البلو طل اعاتيز نارملا مالك ذ جام ذح ارنا
 هيد مرر هدد | قتاىبل | اهينإب هدا يكيعو يفاقن هلوؤكل وخمم ا
 اهينف ئلتخلواطمةتب اك ند اهياؤ هرتقامه] دهن اوئاماو
 ص نسل (اَهَزْيَم و ادسقال ادرفا يا كدصل اريزصاه# ليقف



 اهيلا سو زحرلصو نا لاَقْص دَرف نايبل اهي جاحرل ا لاقورتكالا

 افقو اهوا االصراةفابس يدع ارق رئكالأن كلا نا وبججي اهيولاو
 لعاب نكسلل أملا تاجخن] كف مستو هوتقأ لثضو وفل جخ
 ريلصا هرعاملاّن اكتب امس عود لاق خو تردامس ندهن ا
 ميل قولا اها الصو هك ١ قو هيك نايرابح ناهيدولاو
 رمل | ينحاعاورا قمت كاسل ةلرحد ايبل يلاواعاجاإ مر اف
 ذاقيع نواجسمو ئي سوالحرو نيلحر ؤكرف اسناركوملا عمو
 كولا ٌعررك تشتت هتولسعو هنالعر ناحو منيطسمو ىنيلبحر باد
 مم كويل انام اروجيالو ضفولا رع عمل يف ذو هيتلا يف
 لامندالإ فخ ةلخإرلا بورلإ/ قة دقو عع بود تبل اندالنيلآسسم
 فايع ماو هيبستلا بوي اعل ابيشش تنوييزمنو نابرصلوك
 ويرفض كر اهدنودلا نال 10 اول ماكاو هدعيطتو هن! ضن
 اذ هلل دهابياهجلاغقد [هراكسا اوهركو نكاسرجن تعفو
 اهلا ئاحلا ازعل سن وجيالف مند عوراماما فارغ ريع غفو
 نورل] ايهنحد ملحم مف رعب ٌمْليَصعَت ومد وميجا نع يورامالا اهب
 . نملكاب ندافع ةففخ وا ةدوُشسم ثول عجم وه يلا
 :* اهلاق اجلا دوزيجحبن ودول اذ ئصدزتب كن عئشر | ميم
 اهىقاحلان كل نيتدرشملا ناو نا يدخ فخ ولا ياكافف داعب
 بونؤجد الازرول (ىثذهرمو خو فزملاب هيمؤسحا درت
 ظ دلو مج د يثور ي خو ةررربجلا ايددوةدرتملا يدويعبت

 دوه |, ؟اههحعئ الج يزبلاو بوغججن اهي اعلا ىرابش
 ويج

 ريتا ا 0



 طهابرج اهنجو اهيعؤ هلك يلا وموعد اهلا اهلى رض
 هيبابتحواربل امو ِدِساَنِكم انهاح اي اع وفتاوي ويعد املا اهع

 رهاغالصو ونفاونملتحإو ظل عّس انفو هيهانو ىنباطلسو

 ةبانككا هم يلف قولا يف واسلا .ببتنايل | هلدحمإت نيب

 اهقروالصو ئل  اهيتفحلا بك توم تاكد افربصلا اهاهلالاتنو
 لاقي اهاببل اهيلا ئكال اتضح انتحل تكا, ن الو اميعؤح ىمانبلال
 اهلبقاموغنا نا ٌداوالصو ايتقحلرك تناك زو اهيبرمواهمزم

 يةنمووهتيمو اوهبرملاةزعابفاعرسكلا ناًيوأ مارا
 امن ًاصوران اودعلئم اهو افيو مز مى مهال افقو اف ذكو

 لاو اه ولحم ل توما و تالا ذيل اغاو يلو )ان نراذا
 ون :رعزرن قلاع ابناو تاكل اًوهعد لاذ كيوملاوركوم ا نب
 ترك ةنلا سنن دزدلااوهرك الا الاوحد ,واولا

 اهنا نورد ويد ابجلاو ثاريم اع ابواولاتيلاواهلا
 وهن انف ارثونا ميد نعو وصي ترره نولوئ يمل اجلب
 يركداهوواولا اوهلضالا ايفل يد ازهو يرالاوهرابسو
 ركلاو ةرعلا ملتي نم+رعلا) ئمو |رقلا ع اهاوعلقاركذملا
 نازح هند يرعومخد نازولا يزتكال ةئذلا هزهوالصو
 مند اب نعو هت لان هلوقكمزايلل ايل | ضذحت ناسيك

 تمالاوهملا:نررك اين اكد اذ املا لبا مكس داف ملاذ د
 هحدواولاو ةروسكا طهارجد ليلا اها قانغلا ئلتذاو

 1 امزح نموزمالا لغم امه: | و الضو ةدورصما



 نيصحزجلح لاهل! دالوهوزماو يستنْرماونعي نينكاس نيب
 ٍُي ئورعملا امهطزتس 2 اسال انوا مر ابوأ نوكسلاب ايملعقولاو
 ركوملا ول اوحا يلع ىدولا يف عياسللا تنتع اينلا ملحم
 دصالاوهونوكسلإب نوكياههطعمقولا ني بجو هن ومخ
 وو رهن تكاد ماؤسالابو ةذد ما ةرمكوا ةرضن تكرخاوس
 وجو مركو حج َنكري 2: !مو درثاب وا :وكلسلا ونجن وتضم

 تاعبواينإواواول الم ىلا اهعازتناو ةرككاو) نضلا ستالتخا
 وصيلاآل اهك/ريال م اهمالاو عالاوريصنلا كرين هنإن ماسالا
 ةرككازجيلاانؤ هلم ملحييف !ةراشمالا ناكمال صلا +.نقنحاو
 ئئالا نط وص سريعيدإل ئمكى بل جونئم او مرت ديفلاو
 هدوؤلانارد| ىفولا قافلا ةبدونن ل ويب نونم لاو صنم او
 ىف كوشي اهيال بورش اباه ئئالاادراتحاو لصولاي
 ىءاوعَجِب نارسارئفلا اد اكو ميسان از كو يضوهو علا ةفروح

 هيلع ذولا ن الا ليلا وؤاولابننيؤشا بورا ويؤفرم ا
 مورو او هرحا مسا ممالك عقسيلذا لصالا ىععجركزواولاب
 مان ىلإ ىاضحإابى شل ا«رايل ابر ور جلا يؤ دولو انيق ام

 نا متاع وةيم الا حم يملك انف حزدو لكم ا
 نبين ئمئز اليبسلاوالوسرلاو ان ظنا فاو فلتخاازهلا
 - منو اههدانهتبتب م والصو انتو ئةو رامخ لالا
 لسا شو ابر اوف نوداوخو هلحنوت/و كزإا ذو ميد أد ْفِعَْم
 الصو يعلاو ٌتوبكَمعلاَو ناقزئولاردوه أد وهو ناله



 .يقوذلالا تببب هدو انوزحن وئربول ئمواعقواعؤلا تبنا

 فاو | ممزوطسه ا انإ صم نيوتن عاوغنتداو السصو نوم اناد
 ع الاول نؤيد ا رصئسحلا عمسولاَع الوئنان اب اوبلع
 نو لاَ الو ئعثا إب ! هيد ع ذو ئيئدوم ا ةروس ارتد نول
  تعلالإ [هقووالصواهارقو ىلىوننوب اميل و حانت غمد
 مدل أوه اندكت نت ئئألاب زول اينعاوعججاو اهل اهازإحو
 ض لكو ادؤ ذحم مهن واههسسإ نم نم يوقعان أوئلتحاو يء
 عضاوم الت ىنآل) أ الاب مدل نق رداشي |نم تالا ام
 مف )رو فزترلا يرحاس | ياو رولا يف نوسولاوب ارهو
 هيجل انت ىلاالب نيل عز قرلان يح اعلا قدنالقتلا
 تقلا ومالا يفعنجربو»و الك و نع ثلا ببن ساولا
 |رسالاو هيلع فق ىلئاصبام اهي لارحالا :ىلتطاهيسلع
 زوالا انو راوهرمال صيام انهمو امه لص انام ادهم و هم

 نادم اوك وياحالا هفضمل 3ايهكاعنضرم بؤدالثو ثالث نارقل ان انئس هراولاواهييم يلا ةزوسلا ف ائيسالكركزنس 1
 لمع إو حل نوجسرا بوكر و عد نيرتحئنوكت ىو أننا
 بِبْجَل او م اى الك تك ايوا خاص
 رقو لويدام بنكسالك | رهعئعرلا عزنا ا
 "كر بدلا و يركذالا يهانو وبك نو يا ينوه باوبح: ورح
 2 يئن سالث ان | بحه نوكترذ وفل او يانانئيرولاو
 1 بانك )الكور اربالا بانك )الكوع ةيحاتفتس انزللا

 راملا



 ناالكوح ترزعملا نعيعرابنالا تا ملقنو امج وينعم ثوكددورادلا
 رعب كتل ناب لوالا درو نيبقيلا لعن ل فول اكو يغليبل نانسال

 ىقولازاجرجُرل اد عدرل تاكا ذاوا هانوموهاامرجن الو اقح

 زاعورثعلو ينل توضص] داو اهرود اند انهي زن الإو انهيماع

 برايل ئيريوقتلا ىالتخا يلع اهياويسالاو اهيلعئ قولا
 مو يحال[ ف اامارحأ نم نيئنلا جة يهق يف ونساتلا
 يعاد اامدرحأ بايرميهواظفل ةرؤلو ةيظاتراصق

 م0 ا ةرحاو خلك ١ ميال لا حامض ؛رصهتالك اصنا

 ن ايرئوطخلاوئامسا ذكو ةرورصل امي زعلان بيت يمعملا
 قو إو يتءلضنم ابكت ا نناكلاو نئلصفنماتنكتادا امذخا
 ح [واعكبوليسو ىف اعت لوفي ذ نيطخملا يلع ينم اميلع
 |ذ عم امنوكتادا امدرحأ نييجو ىلعازامو وعل الك نوفعيب

 نييك ناو كبف يزل !يئئمن |د نوكتنارخالاو ةةزحاو هلك

 يذلا تدتا لف ي]ادرؤمإ ود ؛ ىصسلوال)ينعووعلاف

 وهنا ْنلل ليقوؤخكل اق هلاوقل والا وو وعلاوهانوتفقيب
 مل اذاو هيد هاو لاثلا مد اريحاولاق كير لرد | ذاع
 نسأو | لاكن هلال هئمو نيلو الاريطاسا١اولاق مير لنا[ ذام

 ارقذ نمار عفو و اولا ناكسإب يرو ان وابو ا هلم غ يرْملا له
 اهرهدام عم تن اك ماهفتسالل هزمعلاو ئطعواواهل جت

 تناكانئلسا نضوانسفند زوئسال اهرحواهيال ةرحاو مل

 يلف زاك ارعب امو لم نوكتف ”للفتس هو ئنطعلل ِّيلاو |

 م



 ملونَو تاواولا اهانوجؤلائلا يدعو اولا لع فقونانويإل لوالا
 ًأشنيزنوا ةبيعد عئباص| امو وره اعاهكو| هالو بيو ١
 ريضول اكو ذئمو اههيلعزفقولانوبعبال ىطع ناوأوؤع ةيلح ا ي
 حم بفصل اريمناانال ةزحاو هلك امهنلضررهؤ ندا
 زوره دو ار آحب اهونكاك ئنا اهنرب بكن نيل اداكونر عونرد ارمهدوث اك عم | ناطانزو انه ةرحاو ولك هبصان
 هور نب ييعنع راؤدز و راوناك يف ثنتولانوبعالد
 امه زم ندر هي ترص اون رو ارمعل طول اك نارين ان اك امينا
 وكر جدل ارحل وف هلو تم رب الاو ةرورصلا ذعواول يف ىف قرلا
 اريضعاماذ او ملْوَف تأ ذ هدر هاور_ةدزرهعيومارهزوت
 اوضغنالرز وو ند اتزكم اصنغنإإل هلو عزورملا ضلت د كوم هنن ال عفر م- خضوف و :نلك د وّيلكاوبضعم نررع ارح
 رلوفواوعصوالو هاد اكو دكاتكل الل او ةدحاو ل
 يا رعد ىلا داي ئ وعلا يانا نه سلو ةفدح لال
 , ؟ةفكاؤوت ! طم ي نلاررعا اليلاحو ا اوف كد خئ غو م
 امي الجروب عنج ل غنامال يأ فرحا هلك لو ينن نر ميظد
 ماهتنسالا ةرحزو هيك امي ام رهر مف اور زان يلام هزت
 | دهزامو سنا[ عون اوه لا اماو قبح ابههتسال | اي
 نزلا لافداناقزولا ن دوسرلاهزامو ىمككا دس اننا
 0 نشرو هرولو ةرطاموا لصال ار اته ]دال نئللف جراعملا تارك
 مال ارفع در ابلاو همع االخعيؤ كلا ورعب لف دفان

 راخاو



 رواها زضا امو عىيو نهازقلازاذاهيلعئغولا زج لا بباراتخأو
 مس مالا دب كيا عاوهنتناواصوبد اها زن | مالل (يلع سقوئمو
 زوجت نائل ا عوزحلف ايكوكاتعرحإ ىل ارز 16 5 يه و لصف

 لك عرج نينو جبتي لل ذ ئمو ةرور صلف امو أ يلع قول |
 مزاعم هلاضدال ل اعاصلو | يلع ىَقوبالُد ةرحاو ديف انهم
 كلو ئعو بعل ] ذ) اند ميضجدل اوال تب مآ موب برعا اوس اطنح
 ا نال الك ذاوروب نول اذا رعدروكلابمكرعأيا هلو
 9اهريععم هَيسبنوكت الد اهرجد هلمجلا كرولا ّنلماعانه
 ةدهحئمالز ىلا فيجا هل اضناو هلاصؤن ا نرحل ركدام حيمجو
 ا: واليكو مهلع و نعما يضو نيب طاوم جنداالا ةرحاو زينو ئح عا هكوفئم يناعتددلا ناك يابزكو طخ اةروص-

 ٌىامْئمماو :نافاصلا يئانقلخ ئد ماو دولا سائح ماو
 هلزوالا دوينونو ل اناف هل وفن ىبف اه لو نلضوئانم)
 ندريئفنوتم | عملزف ع ريداع لم و دوه وريح لاف
 ئحريوامزكو دودبف ئارعالا 3 ىنعاوئام نعمل والا
 يف دانا 9) نورتو عنماوم عسع قالا فيري بم الموف
 الإ مدلا يلعاون ونال داو لوما النا يلع يفح ئازغالا
 ني نانث او هيك )1/1 هددا نم 'ايحجمالاه) دونر يمرحاوو حلا
 يرحاوو يالا هنلاالاارربقنال ناو هلأ هلاال ناودوهد
 رجاوو ناطكسا اود بقدال نب رونو و ايي كوشالاا يأ
 مهلا نكزتسال نإ نوي زرحاوو ردنا يلعاولنال فز ناعرل وك

 و



 - هعاول غور انا ير مللف نود لد ذئم و ناطاعوايندالا كت الزدل الانا يت طتخاو مويباا اهل الرا قناو يَ قرحاوو يش
 ةاياليكنو نياك سا وزن ائاليك اليك ه ةرورصلا
 ون رنَآ» ةراخاو لكوب رجل ير ئاؤحالا نانو عاود 7
 نيزك ابراؤلا إو كونمتيعدر انل ايفع مغولو نموم ا إف نوزراد
 كتاومعبصل ميل: اذ  مهتوبو نو دعوي يذلا مغوبد
 دا غلا 6ث سن رتاك ةرحاو هلك
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 هليتزت اًرحإ ينعئذوناو ةئيدرالاب ةرغو كمن ةرحتترمكلزن
 3 رف ! ريع هب نوروماهانال ترهل اى مكيف ناو مات
 كرا ا هدن(بن يازننا هردرفت و رنا لب ملت جلوسلا ىلعو

 هدهتيبام مب ىتفو نينوي ال الز ب اجريخو رملا يلعرو هددا مب
 ريعبر ىلعو توحي او نخدل نبل صولل ميق هتدا ىلع و

 ينام يالا نيني انفنا يبون درنازي اه
 ارّبسالاموزللاع اتى يلو يبا سار ةدال حلاص نمل عل ارحاو

 نيرل | ىلزكامات ىيلوّى اك مجرلار ابجريعير ور مثا هرجن
 كزبهرعفا» نال يازحا ناك ناو انسبحويلوزبآجحر بدو مات
 هرجدامزال انسحرسو زي اح ى نّعناوبد ىلورمو هيو هيد

 يلا ملك و انثتس وأ ال احبوضقم (الوبوا اتعيرور
 . ماهرجنامم حاوس ناك اكو انوبلو صح ورعولا لاو و هب

 - اهلصفر انئطاو نررول) وسل نييغا مان نيئاضل ١ الو بضد
 ظ 1 نونلا تكرحو يئسا اهائعمو هدابلصوزوحيو البف اع

 ناو ان < ظ



 قينلاسلا| قتل اكيببملا زل صل اوهوزل) نوكسلا اهذجناكناو
 محال قطارتطاو ايلف ةكأس ابدا يحبو ميلا ةرمكتر ترو
 جينر“ # ةروبلا 8 و. فيلو يلب هلاهمشننو : تناكرخحلا ئفح)

 ربجوج حادا: د روصو ازيقاياس هويتنا لحن قولا و
 وها يا و: ىمابوضنعو ارك ارهواءرظ يا ئوزحناووس

 (هبلاناءانعم ويك نض| د وجا ممر جالك ل عبسوارمل | ف دَح

 داو ئائوصوناحلاةورقولا فاقو ئىصوهماعوبااقو

 لينفو موه نفو دواي هائعم امادال أك را سور
 يلعو هسكعزتفو تانكلا ل هريخأر ورم]_رفو ىّهنا م يبنن

 مهزعحت | بازكلا يلع ميلحئعتويال اجا هوم
 براليلعطفرلاف فحين عع جحيحا اوهكشسال بع نراك

 الذ دعئنفوتاو اب طع يائدلو مان ن يميل ا ينعى فوفو
 اتككاواعو هلو ١ معال اوهو ملاعب ايبامأ باتكلابالزن اهردع

 ههه زو ولاهي ينزل ةئصال كذلا ارصزعحي) / ويوم

 فزعارّبم نحرص عيحابا مات هّيَع هربعويوو ار ببالإنو)
 اتزسوايو نخميئباعؤمر دوا ىودرص مزح ءربخارتبسوا
 ري يداها مس الناحو) بانكل| ل ذئإربحر عجن او هم اكليض ذ
 وا ئوزوم ا بسوإح يزل ل جحد ا مان نَعَمْ ينم ىلعق قولا

 ىعابابوضنخوا ى معبر نح يره واع لردو | دو خ هريحا بس
 مان اكااو اسحرسلو نا/ذ يضعف لا اهيزيقتملا ةعصرحاناو

 ٌىقلاؤوررعةسرفامريظنو هو نجيبلع ذولا د ٌرعوبا لاقوة ١



 ١ مترجحوذل ا دوست كحل وع هرياظن إو نايل ذلئعو ذاق مهلع
 زب اهيل اننودموب نيل ادابعلاريصبوكو اشرف نضالا
 ايْسالا اهيعدواولا تايه ١ءان نوَمْعِين ةالصلا نويمياركو

 لاقو ئدحؤرا با لاقو يب اوسار ى اكن او نسحييبنوزبا ف الاو
 ' نزلنا ذاك لبق زنا اهو مانرْيِمو ئاكزداوركوب ١
 ئطْعو ئوزح زبري ِحِ ودع عوروارعاه بضو!ذوالا
 فز اري و ائلاو |لوالا ضبورسائاؤ هيلع انلا يذلا
 لير وهو ثخ لاو اوّيا نيام عع قولا م مر اما رُد يلع
 ليلوارعحو ا | زهؤ اكدر عونا لاقو د ا'لورقوب يرهيلع
 :نمزوكعمالا لدذ يلو قول ا سين اوزجز عج او | ربح
 نازبح ةدوتلا نلعحتا مات مر زنتول ما ماندوهفملا_: اخ
 اهرادن عب حدب جونا عما نيب ةضرنعم لع امتلبحت او
 ىيلرمترزنتر ما قاعو ماع وسور ال اع خو لاو هبوسوبال
 نوككن ار مي عك نار يمةدوتلا له ربرقتو سك
 ال احيؤإ حبب حب َىلعيب ناو ان اناوبح نوسوبال ةله

 قولا دن اورعوبا قلطا ور مهبو لك ىلع دلااءاحادوسويال ا

 لاقو مان معمس يصيدعو زب اوهيولق قلع فاك وشرب الولع
 فقل انوا [سالانؤو اختي ئرا اره ماتريف ود امورمجوبا

 يورام اهتبشاناو ةواشتعرهرانجا يلعرصحوارقتسا ا
 1 رههراصاي عزعبحو يا مجيلع ل جزكغبوا قع اها مضاغنك
 معميلعؤقولاو داش ملصاو ضعاألل عزببوا هو اشع
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 هنا يِشْعَوَقونال و رعردالاكو ىاك ةئالدناهحوالائحؤائل الع

 همذإر| نا ئىاعورجوالاقو ًُ اص ةواكعزي اح نير يجالاياعو

 ريهامو مانهظع يايا هراظن هيلو ئالخالق حاصفنا
 ياالاحروعد انيلعح ا | نهى اكو عونا لافو اص نيو

 فلانا غن اسس اناكءاف نبعد ادم انما دوب ئموساككإ نرغ و نم

 نيلاح هرعداماوالن وب ضن ميضنا آلا[: اومعاذيذلاو مات

 يفكاورعا ِترلاو يلع ئخولاورعونالاقو نوعد١ئاعوزعاف

 ركب الاقو لا ضرم ميدولف باك برو مس اهو دو كي ضنا الا

 هرعبامق لعمل نيسحكس بل دوما عيا اف) ن١ لوف : ف طك:

 نوفصم ماكو يو ْف اكورموبالاقود انادوبزإما هقضرم هذا

 مان دورعيساله ب هوجدام ّىلخنا قون ويل نور تعمل اي

 مان جبالد اك اهبضسلا نودلعتم ماتزيقو ئ اكو روز لاقو

 ياقنهنا از وب سل اوكا ملبك امم اعلاوزعولا لاقؤ

 دا!/ال قيلانما اولافاوننسا نسوا وعل اذا موا ل جدانا برر
 5 دو هل ةعيفحال نامع الدر مهرادإفا ناو مقافنانإع 7

 [دبالا ازماجوباةركداذزو اكهلؤؤفهس هرجقاع غن ان)صيغال

 هبعوال د إ ٍنركاطاربخودلاو هلو هيئز كيس مدنا دوج
 روهركمو ميازين ا يعمم أجل اتت هب !ضحمل ار هنهاركلا

 مف تتهم زب اروفضر اع ءاذ نونهميزب امنه يزف
 ةفكزماهيالءاوخامادكو ئنيود سين ]ران ئ اكورعوالاقو
 ننفحل مالسالارهالم ملت يف نيعف (فلالم هني صاغ.



 بليل صحا هرب الانا ههبحو يلع يد وبل اوم اهد
 علوا اهوركوبا لاقو مات تورصيبالزب هدر رون ميلا بهذ
 يلع لن ضناد ا اًعق ولو 5 قهِلَف نو عسح ماك هبط نم هوبدام
 ك وبحر الر راح مل |يفخِبصم نا كرت نائذومعودم هنا

 مدل عيد فّقوب ئييلقكو مسوي و ئاكوزميوبالاقو أس
 | مات دوواطإم مايورميوبا لاقو نيس تولارذح هسمدجا»
 نففوبويل وزو اوس زب امهرابملا فطيح ى اروبا لاقو
 ماتزيفو فاكورولا لاقو مات اوماق هل هرج اب لاقل
 ةةزوبلا لوا ابا عنزاوهابصل او مات ريدم ناكمهرابصماو
 واكلات يعل إو ن انيراو بو يؤملا يلا يجيد نْيسوملا تنعد رف
 ىيجزيقف انما تحف يدا قمع ثالثو مظفع با دعو ا ويعم

 ازال ماعلا تاجر ىلعا  ةئالثلايوقولاهزئم بدق ا
 سولو ةيازحا مال !ابقةزوَعَيم صصقلاو تايالازحا
 نيالا ندور كوب|)اقوريكقلح يذلا ع لوف هرجدامنأل
 يلا هرجنام الر وحالاوهو نورا هآبأو مهجن دبع +“
 الوزغ حورلا هلع ئه يذلا لصم اي ئخركا نقرر هلوف
 ف اكميلع قول اور ميوب لاق وصول او ةةلصلا|يبب لصيم
 لاول اع وح هب يلزم مزود اه اك ى مكر و !اككانقزر
 زياع لزم مان ولكم تناو فقوب |دآوما ماتورمتوبا
 نيو أكلل اقراتسع ترغا لعجاد !اض ةراجلاو ما: نيوواص
 ئاكورمتولا ل اق زونعخ اهباستم دوه شا هوالا| اديك ئم مان

 ةراتم ظ
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 زي احاتالثم مات دورلاخئاكوركولاداقو ئبكوسوزإ ةريطم
 ئالحلت اهو !اضوهصر م ماتزيفو ئاكورعوبالاذو نسعى يد

 مامتئيز مح )ور اغدكا مالكل سا ناب اوحاغن اتسم هرحبامزعحد ١
 ارنا جييولكانارعييف لكد عز ونائ بح يرافكلا ب ةياكح ا
 زيا قداتسسم هرجد اهؤج حاد! ءان:نيقس اول الاذ (كرؤك ويدين
 م مهي دوما ناك لقيم مم مات نورساخلا هل ةعصوجحادا

 ١ ورظوبالافو ئدجايدو نو نوحاويج ل” توع عرب ذاع
 هروبامزإب درو متيم ةْعيلحملعاذكو ماذ داومس عبس ىاك
 نيم واض بان كئال اه اك ىد سرؤث و فاكوره باوح
 فئولاوهلبَمامههافكاو ا ندا مشلح اكورميوبالافو ن-*
 ماد ويك قاكم يارس ادب اههائتلعامالا هوو هلم اد يلع
 نيطاطلا نم ابيت بح د اك برو اهلا ئمزبابتم هالو عجسا
 عمو اولها ا ركو نأكم يد اناكانم ىاكو روب ادافو نسخ
 مان مدل | ب اورلاوهمد يع باتمو نيح و اوو رغئبعبل

 زباوانلا ب صصا مان نودزيعز راعمولع وهل فاك اعببصأكمم
 ركدهجنو اذلو عقيزداع الع تينا +اةثورلاخ مج:
 نمالا دوك اب غبضرلا بالدور هراؤ ياياز هلوجن |دْب الإ ول
 نووثاو اامطيزماك ل وادا ديكو حاطب ى اك :دوبعر (ى اقف مسا
 +2 هلل: نيعلأرلا عمري اهتاكرلا ناو مان: نولقم مناف مام

 هم هب
 9و
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 تورفاتا وشاف وووسورعوبا لاك و ا نولقشن الكا ناكب انما
 زد امريعس احلا ناك الضلاو فام نيعلارلا عمو نولتم مناف:
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 ئلتعلل هرهدواولاانالارمحا] ما ال ئسح نيم اولا مان وع جار هلا
 لرفولشو دعافشب يلعو ابين يعزمولاو انيس الل الو ركواو يلع
 الامن وبوس رج د اوف نوغرشلاوعو ا(دووضيموةهمالوزاج
 تاكن وفين نام لع راصرلا أس مفللدرب اافايتسا لعهداو
 ءدإ) وتقف اف ناك دورته ناك ورككشإ اد نوم ال مناد
 سكحيضشلا مياوتلا ميدعباتف دئذكو أك مهزتر إب زرع وب
 اذكوزةيولسلاو دورككتو دا/ت ور اظن او مانرورمجوب١لاق و

 نواك نوؤسيم "نيران ازيكم اطتحذ دوال مكن زر
 ٍْ ةلروم مور تسا د كو تابع ممعاتست !! ادرج لا مات ير عوبا د اقو
 ىل وفوق اكرر عونا لاو سحابه صيوداليلرسعمرباةةدا١
 يسومزع ْنياكح اتل ش يَف  صماولوره ١ ا ثولربسسا
 ليفي اغناعلا لوف ئمؤ يو هلو يلع يشاع نيبخم السلا هيلع
 وهاهو يلام زوم حين ائلاو يسوهّىعر وحول والا
 ليفو اكن يلوالا يلعو ماتريجردعئى قولا هبغم وبسم ا
 ئصإ مهلا ئم ماتورغوبا لاق هإارم َةنكسم ا ور سصيجلاس ام مان
 لع| رك وزب! ”ىهسر ودع ما: ثور تيد اهقح ار يود هن
 فاك بوعتت غاضروطلا فوم مات ريب ا لاق وز دودو
 نس يونلل ئدئباحا ركو اك ير سائلا س مات ركوبال فد
 ناذاكركلالو ): 1 يهام .دا؛نيلهابحلا نمإ اس ةزؤناوكذت نا
 نسى ادد ب ناوعوم يا رحت نبل از بحاب اوعلجح
 1 اهتولانوكورتون/زكو د( لذ نيب ةريغلاو ةريبكلا

 ٠ اهمول ظ



 فاك وريم ا اًييدعمب شن ادكو زب اهوحام يرلئانل ارش و اهتنول
 الو نضر الاثنا ذكو ىو زج | رتبسريحْضرالار ست ل عج اذا ككولذال
 اهي زشنالد ورح اوبس ربحا مكر عد اموهح ادا ترخايقش
 ره انوريكت مئكامو اهيورنار اواقز ركو ناك ولعب كيد ئمافلا

 نويطّسفا وذ اكورعولالافو سس ودد) َعسِحس أإ | هيع ]ذل م نق ب
 زينيحدال ةرثكلاليفاخب_ حج ورق داورعوب ال اقم ان ولمن اعلا

 ك/ذلاضمال ئاكر لذ وعى قولا ةيق وملإب دياب مو ئايبيسا +
 انماولاق ئستنر و اعبر وهو بوم تورش هلو ف موتقنمم لا باطظخماب
 يطال ناكنويديدامو ماث نواف عنالفا اسك يرغرع ويعم
 م” نوبسكباب امهفْئ اكوركوبا اق واليلق ام لانك و ! ان
 قفوبو سكوب ...::نولكدالام: 'ةدورعم ك انكر ا لاكو

 ىلا ايد دِلوَم هس و باوبحلا وَمن نم مال نر نرقص هرجداداقال

 رك اوفع دو هيد ا ظح يالا إف يلب يلع ضو لاك هضيحد عسا ع
 مقتك رد ادر مئال ل اززعلا عيدي فاكيلب يلع ضفولا لاف ةيمخ
 رم يرو فبلك و انيررو ىلبول اك يلا ديوك ند هيب ل ضنا ادا خد
 +2 ةواثلاباىيصا هبحوورعوبامل( ئامو رو د ميلعض قوي
 هون اتسم ايئبلكرجد ةلجلا نوح دارها ظوهو ةنجلل ب ىلا اذكو
 نيض)لو نور احا اًئاربجوا د اسيكّ ا نيركدلو لاح تب ررغانأال
 اص انسح- ميريل لاوؤ اكدرعوب اذاقو مانساالا ماق
 نورد ئتازكو و : بو صرعب تاكرلا اوياواذكو . اتيالصلا اويقهاد
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 ءاجرنتو

 لاف و ايسرلا ةايحلو عيب اكو نس موحارهاو لاسر اورعئاو
 تلا رواوس م اف نولقد ئ اكبارعلارئسا ئاكةئالللا رجول
 أم ماحولالاقد لاقي ئاكد روب ا يلاثو ةئصلا ما ةيفوعلا

 ىو نسرول ادونعم تائيببلا و اكلسرل انهم 2| دورصيرب مءالو

 ٍلاصْواءاببولق اك ولَسَعَت اك يربكَدسا ئاكور كوبا ذاقو
 ئاكورعوب ا١ذافو ماقاني 72 الا يلع ئسضيب اوووكر ان نوريوبام

 مفك اياسانيصعو د ةاوعمس او داك بضع ع ايش دابعدم
 لاقو مان قيم اظلإد ئاؤوعر ن١ ماننيفداص ما نيصوه س>
 ى اكورميوبا لاقو ماناوك با يزلا ضو ماتو يق و ئاكد ركوب
 نبذل! ئنمرورجاو يا هلبَقامياعافوطعم رلعجرلعأتس امدالك
 نلا راو هو ة اهيا ئقرل اذ هدجبابباغلعتشز جه او اوكا
 نواكذلو دعو يول ذا دكو مان دوليخد اعداد اا ذكو دك ةنس
 لاقو ماثيو املا ف أك اشي ئاكيبزحالا 4 ورعوبا لاف

 . ور وبا لاق و مان دونهوبالز ا مفم قو هين ئاكورعوب ١
 ملاق مان ايل وكامو نايل كقعاذكو د اك توفت ال قاك
 نكلو ئضرصإب ئامالو مان ىيبلو ور ككوبا لاو ةعاجو عفان
 اهر ام ءزهحب ١ي اكرويلارسائلا دل جدال .تاور وك ض|بسلا
 لافو مأن ترووامو تور اهو يلع فيقدول يلا عىل تلعجْن و

 كو دقن انياعائوطعنم هرود ز عجيب ١ اهوكمالك ئىائورموبا

 نبت و صورو ءرطا سب قِلْعْس منو يا ائاتسم هدعبابلعهالا
 17 - - اهيثورتوالاق و١١ سو الخرم ءربالو ب /هقلإ نوانال |



 ظ ئررغوبالاقو ماذاصهبا اضرب لوا 'كاشا لوط جناؤم اكول ئ اك
 كا ميلا باع اناوعح او صول اًرحا شال مان يانا ووك دوالا
 1 يرتوي الور عوبالاق ورب يبرم لاذ وكغورظوباو مان
 ئهالاو راثربوو مريع وئ انوزمبوبالاقد رضانهممو١ مانولعلا

 لاكو ل سنااوس ماي امال ضد الو ئ اكووعوباداقو موب
 ىلا ئغلوال|طكلازقن اتليفوذ أك اراطكئ اك ياللا زجر كولا
 لماعلاب ارسحٍب ضي انا نيجالو اهب وكرركى سلو لافي مراح
 صوا يرصم هس اب ضد امىيفاوسيه من ! ارد اكابوكب اماو ههنم
 مخلل ئبش نو درنوا و رسكٌئمم اريرَوتو هلل وعم
 هلاررعذ ظوركوبالاق و ماننالرل اوئاو ماكر هوما )ذك ئاك
 اهاكور كوبا داق و شم هباسإ كوت و اور اضدو  ماقوبيصن ياك

 هدولتبر بم نيوغصوم او يئس يلع مان كغ نيكضالو ميل
 ..اهبحار ملوه يلع فو سو فموي يبل لؤك أك باتكلا
 " "اصرلإؤ ١ اهو بازل نوير وهو لعجو دوبيلاءوالث يلا
 حاس مل اس دومولا ةواهلتكت انكلا نولي ونر اضملاو يا
 بازعؤ نيب احىاهورمبوب )لاق وإإ شاهي ا وجو ماندو ولت
 ريوهماولاق يرْقانإ مام ءلععساو ئأك هند بجو مف ما ماع

 رد ىاكرتذ يلع كو لاق الاو اف اينّسا ئلعخو اوفا واو اوال
 'ءاةوالاو ري يح ناهس ف اكهيلع ئئولا ثاورمتود ا َقلطاو
 نائاكو رونا لاو إب اج نك سصمرالإو تاررسلا مث ثوش اف



 ذا خم

 ٌسارفلاؤع ماقد يوكتم يح زيشر لالاو و حعابسْبحَ ويف عمر
 كاك ةباانّيياثوا دزؤلا يف ةهاولا هل امان يا للم
 اووف ار تاربذنو مانادونقوي مهول تبهاشتو ملوي لش اذكو
 م زااحعمر ىاف ئائيسس ا عدرلا و اههعبوا مزرجماو ادلا خصب سس
 اكردلاوح ئتهئهطع ئ اكميج ا دىهماز ياحّسْو لع قولا
 لحد وى اكورئوبال قو نب دوو م اًبريفاالو اص
 ' فك ىفولارابحا نمو ب ائكلا مدائن | يذلار بجو وسو
 . يفم اللا اهْينا نول اريه سوال هوم ولت روحت نوازت

 وبال اق واذ دورصسومدالو واكل م اعلا ىلع ماتنربرساجملا
 الضنيطاطلا درو ىمواهاها | ركوياسو م اف باتو متر

 للعلا كلا ء اوت او هام ىلع نسخ اًئماو ماتوركوب الاقو
 ننال الع: .هيتصمربح ا يع جه َئارَق ف عزب احورمال ١
 اورانورميوبالاقو ئاكروعملا علا وو اكورمت ون !لاقو

 . قال رعاساو ئاكريضم ا ىين وري اةراثلا بارعول !مانرحال
 لاق وان د الوهن يا يصارتا/ورلال وعم ابر لعحان)
 لاقو ودم انمِبَعَن تيبلا يلع ىو هرجو هلزوئعمود ١
 لبق امافلاو زئونالاقو مانع لعلا عيمساو اك يركربا
 . اسكءانه وانو هم ةنا نسج نيس ير اسالا ن)اقو

 مهل منمبجرلاه صرب اووي: ةءانيدعت ويم
 ضن هوس ؤمال) مانملكا ىاكورعوبالاقو ادم

 اك

 قفاح
 هيل

 هييش مان نيالاعلا واكه سإ ي.مد نيح اصلا ملاين لاق دلو



 لعب هرعبام بضندا ! انش واصوتناو مضرروبها وعي زب اح
 ره كلذ رخاد !ضقوبوسنوواىهساد ل يعاوساو عيظارما دوبجد يا
 كلععئ ا اكارحاوامي | رك/ليطعاجوهو كيبإب | ئم جبل وبل
 رس ولبس الاحتلبحد | فقوب يلو ةوداتسم هدعب ةلجل
 انه نرسكماهلاإسّي(و !مدوانه تهز نيهجولاولع
 روكوباالق وإإ كين امو انهينبسكام متو مونعم يايافعد
 .اهينك اتورظوبااق راو رعت أ: ولهن ئاك كم اللا
 ظ مصاربا لعب َم ى) لولا لوم هرونامؤ وحنا ام

 انانينساو دلعحاد١ واكو نيكوتملا م ععدارب |ناكام فد
 ئن وه ىل نحو زكو مان نيمكركمملا ئح ف اك د اوركوز | ىلطاو

 مان ميفعلا اصّئاقس إي واكووميوبا ذاق واو نيها رفع
 رورميوبا لاق إد تؤجر شدعل ) ىم ىسمحإ ئموإاموعلا ةجص
 ”دارقولع 5 اةتوملخم )“أ اعاركو ما.دورب اعاعلع ُىَأك

 يئعملا نال بالتجلاب ٌمُهاوف ىلع لاصو ٍبيعلاب نول ود ما
 بداح ف اوداك ايْبدال |نولونغدوا ردا ئانن وحلا ذيئيمح
 ئاك ريوبا قو ب. هعفا ىم مانوملا ماثاكيءاضدوا
 لوعمس هرج ومهما د بم او اهاديذعا داك تولهدازكو ات نول
 وبال اقوئ تمدن] يعد ئاكء متع عينعاريبؤون عشعازكو ماز

 رجيم اا ذكور( جءاهه اضم لن مان ميحوؤا/عمايي١ نه ماترورم
 .: داكروهبرئد ئاكور يون لاق ردو لس صحو بجو مارح ا
 حباج ::جيلبق عبار بكشبهاوعتناعدوريداذكو '



 ًاببانومرجفا# لاثزيملاطلا ل ئاكورمبوب الاخ د ننضيم ملم
 نيصاريجلا لونهما و ليو ئحئح ا) كو ماخنورطجت متو ىاك
 وبال قو لَو ىاك امهموزكيوبا لاق و اعيدجا د كو امضتبا كك
 طل انة نودعم اعكترزم قلل ذك ذا“ مارما يجمل اه اكدر
 يورك ذاق دعنءلوؤب هزهدام ىلع دا مان دوروك كلعلو خاض

 ناكن ول اوبوكترف امزنالو بم ملوح كد د يلعندا قروب لو
 كلو تءاوماو برداصلا عه ا زكو ناك ةالصلاو ما: ثور فكتالو
 مان نيرداصن | ميمو ئاطورجيوبا لافو مختاره او توتال

 زا لفل واريد دبع نزلا عندا اره ئاكورئوبا لاقو
 0 ارّيص]ملو او نيرماسلل اتعب ذزعجانا فقوبىيثو
 عاصوعرو مات ىف ووهو دوجحار يلع ىقولال ب هرودام
 وبالاقو >امهئوطند ا ناكرهارباهيسرع ما'دوؤزمملا

 يلج قولاب سس امالو ميعرل بارا ١ وكو مأنمجلعي (ثب اكرم

 ماندوارب مدالو اصور وبا دافو زاك ايف يرئاخيبعبحا
 يضيغلا رك نولغعد موزل ازكو مانجا و يرل )ب( ”وحاو هلا
 نورا ماتور يونا لاق هلل بحرا ى هور ميو: لأكو

 ةزمهل كو ةيقوعلااتتلاب ويزنولو ًاوقنط بيد وياهلا
 لب قّقون وهى الاو بار علا دز ىلا )و ىدل هولا نا" ىه ٍء

 اصب اسالا مها ص قروه و بازعلار درس ضع ضقولا
 انيط ماانلا 'وه:,اكميدع تارسح اذانه ئاكورعوب لاق
 ا اطيسشا تاوطحرركو اص

 4 ظ



 كميالن ادادنو . نورتعنالو انإبا:زكو انت ووضيألو ادا اذكو
 ١ اك هيلعتا الور نوع هدلارئعل عن مأت توويعي ادبكا ًانقرزرام مات
 01 + فصل نبتو ماثويمد ذ ا" قدلاد ب اننا اكرانلا الإ مانجر ووع

 دعلا يِ د نيه اوفرص ماكل يقو ى اك س د سبل نمسح تقلا ي ان نوتعنملا  يماوفرص ةاتؤقو ىاكىسابلا
 ن وفنن سفولا بارع ئ أك ةمحرو عاصنراسحإد و اةيالإب
 بقّلياها عوهرمةيسسول هلوق د اندرو نسخ يقايح ردا مان

 سامان نسرلاولا ةيصولا م يَمد عع نيدلاولا ف مالل انتا
 قوز ولا نيبالو هلعلفو حمل ا نيب لمففلا زويل تعلا
 هرج رجدامو ارّبالاب عومرتفنإو هو كلاش احا يقب نكأ
 .فخولا نميلمتيل خد دلع نئكاضرالا ١ تو زج هرثحفا
 فقوب ىيلونرصم ا عاف عرض ن١ اى وريالامارشوع
 | زكوؤ أكهنولربي بح نيقتملا يلع بنِ لت + بض ادا
 ةياوسارطمالز ب اح ثوقتت مان يجر هيلعرش) ًالفو ملعجيمس
 ت) دور. مايصلا لح يتكت مول عر هرجد اهنال ئسك يلو
 ىل ئاكورميوبا لاق وزسح فاح [يووانجرحأ مابا ئم نسخ
 ارسال ناضمروكيس عهردر١ ما كود اكمل يجوع ام نويطسم
 دزخمإ روصرغخيومد اد كهل عشرا اكو ربح هرجبدأ مزهحو

 ليقو ئاكئاقزعلاو مايصلا ئهل ردود ب لاذ عر نا حم لاصو
 ثدرشربف |عو)ذالزكو ! ادت بيرق ياه مان نوركشت ى ارميلف مات
 مهلك ازكو ذاص تعي هع و .عاذأب مكانك :«عياسولا مان

 دروب لاق و: اهبل حاشا اذكو أكل يش اوفا



 ندهال)ئعوتوليس ءا: نطق وات رورطولا اق وزر بومبي ئاك
  مقعلأتق ارال ريل نعد كولي هرياظن اذلو موقهمو ا !ياص
 هروب اَبْنال ةعايلع ذولا ياو سيم ارز ملا نع يوليو
 محامن وبا ئحويقن) ئحاذكو فاك ا رامؤب ل صيدالو هب اوبح
 ناكركو جحا كبحنح مان نيرتعم لا حاكاورتخنالو مات دوطتعت
 يزال .ادرمعو تش اذن انصينعركول ايد يحرق نع
 [نكوزاكىاضف ماننيملاظلا اضرس نيرلانصيمعر ق اك
 خو. نييسجل |ماسصاوسحار مانئيعتما مييلع يرتعااخم
 اك يذعل ا ئه اصركس واؤاك هلحيّدفل ا رست يره ع جا /وغاف يعز قولا لذ ععرلا» ةرجلاارقئمو زاك دس ورعلار
 ماتوا زاك تامولعم م ان باقعنا مارخارحشا) زكر مت ةةلحأك
 0 اوس بالا يمل ام ىبس ىلع ىخو الو ئاكورميوبا لاقو

 ياعئقو لارجلا ضوى ,وسفلاد ئؤرلا عفر نافيصضن ما:

 بابللزواادؤاكوكوقتلا ماد مسا ملعب ناك و وهو ٌفوَسعلا
 ىانلا ئماف) يحيون نيلاصلاو مارح ا كيسا زكو "ايت ئح مام
 قالخئو اركو دس | اد مهر ذكو زب اكههنااورفغساو ز. اج
 لدورحت اوروبا لاق و ند ب اسللا |وسسكاع د رانلا بارعر
 ئاتور وبا لاقو رمجؤفتا نط لوالا هيلعم ا الف | كو "تأك
 ركود لسئلاو ذك اكماصنخلارل ! مان رشح مان يق و

 هيدر ستيب ياعؤقرلا هلو ئانيتسالا يلع عمرلابالممو
 ناك مهعدبن مب ازكالإد هّرِعلا ةيزئجإ.ىحد اسنعلا بحيال

 ليلو ظ



 ذاك انذامعلا ماتور عب ا اقدر «ظحدا تصرح أ نواعم كيلو
 جرد و لد ملعزمزعو ا«نيبعو رع ناطيشسلاناوظحاذكو م اهاص

 ئوطعت َهكئالكاو هلوق نال ئ اكهداريشل لاقدا عر ا مماقل |

 ما لءافطع ربط َيِلدالملا وق ئعو ملت قريه أب لعلك يلع
 ئضزمالا يضم و يتازهلا اج ام َدلءآلم او مازعلا فعول
 اوئحاٍتْول نم ماد يهلقعلا يد رس ستة نيب مانزومالاا ععرت
 اهفمأت باسحر يب ناك وعلا موي ئاكو متع اقو نيسح
 سائلا ناكي لع فقولاو ئاكوريوبا لاو نس وزداوملتخأ
 هددوىلعدخ هزجذ احارا) ئسح مد !ليسداد ديجؤسل ةرعاو معا

 هدد ذابةيحلا توات يفو ناكورقيوبا لاقدر دنيا
 هاد غ وسيد || نقاناو !ا.كككيق حاول يدتسحا نكد ناك
 3 اهؤوانه نوزوفت اذام مانبيبرت ئاكورمعو الق درج
 لاقوب ضل هركمأ لعبد ىاك ليبسا| نياور هام يع وهن
 ركميمل ادق مانو دال عكر اذكو تا: يريح طاع رلتعلا
 ربخحوص# ةرصجو صو نصي ازنعربكا اك ور كوبا لاق د مات

 سجلت قلا 'ضبكا يلغ ىطعام عم هدد لبس نُعرصو هوت
 ئاكوزوبا لاق .>اوعاظسا د١ ئاكمهدوركوبالاقو اننا
 بز عبر .واكسارعر مات نودلا>زباكرانلا 57 خونبم ةزحالاو
 ندوب نب !ا««سانملا خانمو هيه امن مدقدو يجيسملاو مام يحر
 0 مان وععل ارق هنحام دقو ويؤمن د وغفتباذ اهئاامهعفم
 ّْ نال قود سيل دور كوتتيكدعل ماتزرفو ف اور مولا لاقو



 ديول داع ١

 ودزي ايلا نع مان هدد ل و

 ا و اواو: كيمرعفل حالصا مرقتو

 داضسوت امرك (لاقو تيب« واو قو
 ناك هنذإد ئبتوانل اياز عتججاولوااصاوس و يّوحو امم !ذ
 اضيرطس كج جاكذ ذاوقبلق مدون ئهردلبا نع م اي زير
 اكو ن 5 | ماننيرهطتمار ا نيباوتلا ئأ“هدناوكوها

 00 هوكالمور متوبالاقو ه «وفالمو يشن َّ
 0 ومحل ما نيسوم از سور اج هدلا|وقئاو

 مودا ةجدر م ملعرو عزو اريجولت
 تاه السا كوز ضؤحالا مويلاو ئ اك ورق ةئالث مانملع
 لمضو اصور اترعوانطلا مانملحردوع هب ةبجر د نييلع| ذك ئ
 ب وز نو هنتي هلا كو علوا داهم يني

 ةريخاجوو ئ”نوماظل ائ اهوركيولال اقو ماءاهودتخالف

 و واذ امؤيقو مانو هنل |ادورح اهقيناادكو ذاك

 هس مانزل ارارص ئاكورمتوبا لاقون.ىفدرجم

 فورم اد مام لعا ادا اوقعتاو ادبي : اذه | ذكو أك
 ةاكربطاو ئ اكور يونا لاقو ل اهشوحالا موبل او ناكوهله

 اههيوالاو فور حم إب نيوسك ازلو :.-ةئءاضللاءأت لي ليخد ال
 ٠ يجو دولا دم ري هاف

 ركأ اماذكو ذاب اههلع جانبحالئ أم هيا ورعوب /لاكو

 فأل نوم اند ناتعو ءانزيصتاماسدالوتتاو فورم اب
 داك ظ



 ئاكورطور الة وز_ءملح) مانافورعدال اج ضرسففاا مادويمح

 هررّورتقم ا ياعو أ" ةيضنوف م هن رجم هيب
 أكن يهملا يلع من هرجداحل 7 ا زراننحا ميلع قف وبال

 نب 'واكوركيول لاق و سكول برق) حاطفلا ةرفع | ذكو
 نال ليو املعأذ :وطعت هزعنامناكداو اص يصصلا م اَقريصتواك
 ان ايكرو ا :.اكنيرنأ3ّ هنعزصننم اوني :ل عع وز رخ ىطع
 7 عكررزع,:ىرورعمئازكو جان جارح اريع مان نومطخت حلاص
 أ بر نح»  نولقع نيدصنيقتملاز باو وم اب حاتم تاقلطملاو مان
 ارث اوطاقو ءاتدوركيال ىاكور طوبا لاك و زب ده ابحا مان
 طسب و ئد>ةريدكاو عصا مات ملع حيمسز: اسال يبس ف
 . نهلداقن مان روععن و لاو ئاك ميد ور كوبا لاقو _زبأبخ
 انناباو ىاكه يفور يونا لاو !ولتاقتالا )كو اأ“ةندن )يبس
 نازكو زاك اعلستولاط ماتنيم اظلاب مهداليزقالااذكو 3
 نيا ير ان اعلا كيما .. انكي م عزركس ماتطلع عس او ان ن لالا
 رعئد رات هيعرترميوب !لاقو نييصوحإ دل و3 اء و تلءالما هلق
 دذابو هدوبحو مم اليلقال دك وأ ةمديب مونيضوسلف ا
 انيلع ع فا ردة زكري اصل ) عم ئاكريحالا ىورعويالاقو هسا
 .ريزنم !.كايزيرواكلا موتعلا يلع انهارنفا تيسو اذكو ا هاوبص
 بزرع ي)  انلضفو ليلسرملاو نيم اعلا يلعازكو جان اهيبامم فاما اسر اذا
 تاجر حاصرفوف نطعيزدوأ ْىاك هْعْف وق اناني !هرود اطر نهب و يؤدو مدا لكو ماو ياعئعقووخو يعد يع مضحت



 نم اكورغوب الا قوزاردإ يضخ ن كه وذ !«ىبوفلا جورب نس >
 رو الاول ال هحذا مان بوملاظلا ناك ةعاشتسالو ماةيدريامز اكروك
 هنذإبالا خان مرالا جامو ْس”مودالو نس ماكموتعلاو ملال اص
 رن طرالإو تاووسلا يسر كه سو اشءاي اكو واكملخامو نسخ

 اصفئالازكو ناكؤهلا نع جاسجوولا يف من مظنعلا اضامظغمح

 ثوئلطناروهو ايلواذا"رؤلا يل مانيلع حيبس هسا واهل
 اد! ظالما مدنا ءاكانا ماةنورلانح زاك تالا ىلا تم 3

 : ديد ىكتعذلا ير ئافورعوبا داو هب ٠ مف نار لستك يلو

 لاقو ووك ذلا تدهجواكتيعاو يانا ذاق لاك
 ..اهلوذاب تئءاركلاق هب ريا زكوإ!-7نيلاظلا ئاكوركوبا
 يَ ( يدعمو اثاهلاائسانلل ةياّآ طنمسول موي ينو
 نقولا لع مالكا نعت يفب ذاق وأب نونو 914 انف“ قوملا
 ناكايعسئنأب ىاور عوباذ اقو يلقي ويطيل وب يلع
 ملعوساو اين ازكو زاك ة بحد اح مأن يلح زع سرنا

 مللاو يذا ار عين و نود اكو اروع زرع م رجا مل ماق 2 7 جرم

 لطو يزاد :بكأ دل ياوإ. عله نوري 6
 كنا ازلو م“ ىعر ال وح مأب نووركعش ناكتقزدحاف 0 ربيصن و

 الضفإز كو: اكءولإب كلج ديجلاب !ييهيعميفاوضفت ٠
 ٠ .ماق بالا ااولو» اكاوثكارزح ماد نم دع عسااوو
 عبالاقو ما” مكريجومم: + يصاجنتم د اراضدا حز الجب
 00 ميسا الوزن نس نكأ ناظور



 بربح ئد  ,اويزجزاوكاسساوت امهفيب فيا رنلا اويل توطعمر وكت
 كالجإ_) مدنا مواؤتباانكو ئايعضتالخ لك ووكيؤبا داقوضاش وج
 20207 ص اروؤلاوا هتك اس ىو هدهد اع لعن ا ماتتولظنال
 ئرزدجللا دَىلعَد ا اكو اوما ف يبحا و وح نير وكذا

 ا نال زو ملا زي وكرم ءازفشلل فاقسالاووعا مرهم
 ظ ناك اف احا ىاك وشو رعوبا لاقو ىفغتلا ئحازكو ادم
 ظ إليك حالو ميلعذؤهالف | كو زيا بجمع الع ب
 ئاكابرلا مرو ئاكام ينوب الاقو أيرلا ل حا رك و كوش
 ثورلاخإا#رانل | با صا ى اكو رمعجوب) لة وة ضونلا ىلإ هرعاو

 نزدزبعب ١ زكو مانيئار اكل 3ا6ت[قرصلا ريو مان
 . ماقول ظنالو اوما رس ؤرازلو التلو زوز /تيسوم
 نوم حن داكن وا قبرا يعيلا ةرظنم ئاكورعوبا ناقد
 لولا اكو ناكم وشك اذ دوال وهو ئدح ردا ىلا هخف

 خم روولا قيل ارك رن اجوحلا ميلع بتكيلفو هدلءلعاقو
 ف اك [ردؤسلا ئم مكاحرنئجو قرون اد رلو ! وْ اذ اهيشس هم
 مداره ايّيغب رونا قولو ةزمما سكؤضت نار كف ١
 مام اهوبش نإ هلبحإلا اوعرامر )انتو اكو الا
 دلااوعلاو مكى وشهو ريدوسالو متعبابت ١ ركون اهاهوبتكمالا
 نار +جبر  اهاكةضوبقم مات ملكي لقد ئاكسارالهسو_ةناج
 را خور ذا يا صددلا هب ركن و ا“ نضالا جامو مان علعنولمت

 الذ صاج عفو طعم قمالز لذ مزج ) فقوب سبإو «رودام
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 ماَقريَص ناك اشيح بزيدوإ ادحاشي نطره ضيف اههس صن
 قؤبالاقو نستّرلمو بلو اكورمبوب١ لاق بوسوم لاو
 ملقا ع عطقنمفنال نوشإد فركاك تارق يفعوت ذو ى اكورمج
 وفل ا عجار فرّعدال دال أذ ىلع تالف ليل سها زق ئمو
 اذكو نوتارعل) يلع ناك لسر ئنيزع عطققمالو ددلإب ناز
 زياصديسكاماهلا :٠ انهسوالا ان يصم لا انعطاو انعمس
 وبأ) اقوائلبت ع واناطحإو اكو: تيتمكااد اهيلعو

 ظ يغوص اع ع١ وو ْنأك هدانل تقاطالاع» ئاك [مهمورمم

 فقولا يي الو ئاكالوروزميوب) لاقوإلسانجر ارو ومان
 ةروسل وها هزرهك [اهل ا ناكل ان اوه تنا يلع

 ظ كال زم تالا ةروفش 5
 ومهالارثا)/ ودنا ةرعنلا ءروس يف يلع مالف! مرقثولا و

 ظ ضوى باو ىو زا وجريح ضاع هرجنام جووران / ده

 | ]اوصيتلجحا مات عوتمل) يلا ىدد ةوصون إد كلذ تغمرانا
 يعت عفو و اربح قيد وهن ١ئاكر هليعام يلع ئمترلو
 ِلّرَن هربحنال |رتبح تعمر نإ ىقويويبلو ىليؤاذ

 ككزلل يا زكو ناك هيدد نيبامر اق رصخ ب ازذكإ ليلع
 حو :ناكيبرش بإ زع كدضعلا ماممل مات افرفلال زن |و

 لاقو مكة زيزعلاو انني يلواعسا قازكو ماتماغتا ٠
 000 ذي اهكاكص الص باتكلا ئاك اًقبوارلا ىريركوب):

 -2 ادم ههنواخز ا تاهياشتم حروب رب باتكأا ما 3
 لاقو ظ



 رتل لول م انتس١ال!وليواق لعياعو ف اكوركوبالاقو

 ب وويل

 ْ نيت اطمإا ايمي رقما نولعل قيئسارلا كا مدرْبع

 بهار عيلعلا 0 نودهسارل ]يلع قواد ا راوؤيباو قيجل زم ا يلع
 ئككه باصا نول وعدو يعد ىلع بول وقيب وكرتيبو ياثل ١

 بهما رهو اع م ليل دهن | سوعيم ا ذا هند الخنومالا
 ئح هرعفاع نال: !:باينالاولا اذ اركرواهو .... جاتو لاح
 ظ جابلالاوانبويورمبوب ١لاق واهتم سسلوه ناك ناو قد اكحلا

 اهلا: 1 ئحئ اكو روب واوب يييصساو

 رع مالكا لاظو هدا سار ُهدال جد امها ئه هرعل امد اكن او ..أب 5

 .. ةزاتلادوق و ْنابج اينما ئع ما: داعبملا تاك يف بتيرال
 انكي قلعانافأثكو نورت لا باركاوورعيكو اود ىلع

 ما اعءائوزحا ربسريخن وعزف لأ با دك عج وااهرعب

 ةداعك و نييلعومل | يلص يل | يلع هر هاطتورعضرفكاو

 لا تارك مل السا هيلع يسوم يلع ميرهان قنوعول ا

 دائعفوبب ويا ابو رجس هرهنانزعحا :١:1 توعد
 وحنا ما «:باقعلان اكزطب ويد نادرا هه

 : ةفاكوربخلا َي "[ز فادورمجوبالاكو [يسحاتقتلا م وايملا

 ايئرلا ةليحلا + ؛ * ثوح اوم: ز: !رابصنالا ف وال مادا ئص

 قف ا أو ئع م ا باها نسحو كورعوبالاقو سيم

 هو 2 سلف : دو ابعل انويضن نر !/ ندلا نم ناصر هد انج



 موا فوزعارتسرصرروكانإعجا اًده اوروبا لاق
 وا |وُصَتا نيل د كوق ئمالرب ارو جحر او ٍيعانإهوّضدم
 سار هنالزوحالا.دابعل اب يلع ف قولا ىبيخا)ا و !.عجل تمد
 هرنيتاهرجه ارانلا ب دع انقو )نكوك ا4انومذ نأ
 رين نولوهد نيذلا ضالرنلعع ناو جدملا ع! وضم
 رح جيان از مال رويبالارانلا بازعولع ئقول !نبجع
 ,اتوكحلا ى اكورجيوبا اقوا ضطستغكإد اثر اوعسالإد
 اممم ءارق يلع تقود نيبلو نا قر سهر سكى م ةارقولع
 :فطويالوزبحا ينعم دس وعما فيوحرم عماشلال
 نيب صيد البل كحل يلعالو لطستول !ءاعحضإت راع ئينيح
 اعيهرسو :بايعنادكو ىامالسالا دلومجنو لماعلا
 ازدهار قف )زنكودإ د ملسا| نجحنا نحو باسحلا
 ازكو ١و ابعل ان عالبلا َْئ اامهدورمجوب١لاقو
 برص نع اكورجولالاقو )ايم ةوحالاو ميلا باذجح
 :دائر يح ا كويب ةروكرملا عضاوم ازور :ةداشتقاوح م: نولظباك ب ذنوف ببرال ورتعيازكو زا“ نوصرعم مات
 ىلا ئمو تبطا و ليدلا ئاذكو زن: !رامئلا يي مادي دك
 ىيشو سلا ئجوسلك نينموم ا نو دىعازكو مام يدأسح
 فاو رويال اق وس حْفان مهن ديجي وهو +
 سود زكو أ نريصملا مانفل قو اك هسفن هدلا مار ذب#و
 ارئمركذ امرت مزين نضد د ١ مار زا نيرال) ئاحو

 ئفاكو



 ويحد سنن هداك و جواريصل ل يضناا اكو

 لعجان| ىقونوسو اًربحو وبسس هرعت اهزحجن ار تمخ
 تلغابؤ غول | لدريوع ى' تي عام يلع قززطحنال د.

 سس مات هرموبا فافو حن. حاريجد اويل ديوس ىج
 0 مانهصروأل عوز انوابعلإب ىاكدرعو باذاقد
 بعلو قم  :ر اميزمملاعل ىلع مان نيرواكل ) وع دلولاو
 هازلا نا عيمساو يسب /نكو نان لع يمس مرت

 واؤطص أ ةاركىلعإ ره كورونا لاقو مان ىننا ايزهعصو ميل

 ىر اممحإ :لتلمواع هام ضن اناس
 بلا 2 ]رف ئهو ىداتسوه يلاغد ىنخلأ

 وس قيواويولاافوكيم ءازن يلح .ةتخمداد
 خيبات لمرض او ألا“  كارئلا يدع 2. .!حيئنألاك ابرم ةارق
 ا عكرق ن١ سهام ابن ذكو مان ها[ اهميرم اييتيمس فاد
 ١ اهزكذ ال امصحولع فقوبرفدرش :داف ىئيئذملاد ايلفكو

 ظ تكد ركت مدا انيلضلو يو انقينأو يلعنهوطحم ذينيسح
 ْ 6 أ اوكو اضافرر اهدورح عاتض ين ارعل) يع او !بركذ
 يلا ختودلا لوو نح هرعبامزجحيد ذاك لا يختم ذهول
 مان ابنصريدروبره نأ نع ةيداكحلا ئتوكو نحنا اصو
 ةزقوعنمةناردملا مانلعرلا عييمس ع ادويبط خدر د

 اميز ارق يل ذوب ببلو منل] نإ رمح سكه
 رآطإلاو 0 اوفاب :١1 اطيب اه هس زيبحلاصل | ئم



 ظ 1 0
 ميعول نسل نيعل]رل ١ ئىم مادييملاعلا مار امال! فروا لاقو

 ماقو ٍادهام لكم هدو مةعخ ار يمرت ضيا ذكو د اخلا
 نييرؤملا جو مان ل زقوو ئ اكورعوبا لاف وانة حالاو اييسرك يف
 م قلذعإزكو ىاكرشس مات نيحاضلا ئمو ئاضالملو قداح
 تورد انهزصالال او ةروملا ئ مدقفت نوكش ئك يب اه
 كوع دال ابد ان هارقنمل ئاكو نونلاب هلمحدوإزف نمل مات

 لح لإ وعرف اماص كر حيد امن اة ؤكالا و كرش اع
 زك :إ4 ع5 ويب ىئاكوركوبا لاؤو نيغسوم ا يم لص هنلا نذإم ارضقن يح يرقد | فون سيبلو ةزمه ارم
 قي اجار رقه كيدي بوضع ا قرصمو نيود نكن ا
 ماك ممّن ئد”ورو ريعاف ماد ةنوعيطا وو اك هدر ىج
 هلزكدو نيرهاشلا عمو نو يسمائإب | نكو يكسو ل |

 اي اكغدار/ ذكو رب! قيمونم نيركاه اريحا ذكو تأ“
 امو ماخورمعيوبا لاق ....>اورعكن يذلا ضم كومطمو
 كن أف مثكميلع مدل ينصيببلل هزجئائ باطتلا زعهذا

 فقوب لا وسلم مالسلا بيلع يعل ملك ب التلال جح
 ةرحالاو اشولا قؤسضابوئعلتك وعد ةييعلا مون

 ميعتح نيطاظلا |زكو دادرحر وحا ٠7 جيبرصاك هز اذ
 ماةنيوتمملا نممرقت وكيف نكن خم دال تك مانهكح ا
 [ئستوملا الر ولا ئماهو ند أ ّىحلاىصصلا نيب اكل /دكو
 ءانبرسللا ىاكاهيهورعوبا لاقو مكح از يرعلا| دكو

 اذكو ا



 وزاد تبيح يلع هدعباض ضر و امِْبِب /زكو

 زياكتساالاررككأل الأ ( لك نمل د هد اولع جرا فقوبوسلو

 و عانرو سسمائ إد ف أكرتت | نو د وه

 ئاضناو ماتو او ناكملع مد مكرسبف مان بولقعت
 .اورما ِنئلاواركو .نيك سلا عيل اصاهسم افيلدح اج
 راؤكو ماندو ع يبسام ناني ميولتجول نيبسول لا يفور

 ناكذاو اد نوع ميلعل نولخد ئاو لوردوس م و

 ناو دوبملا نع يداكحلل مل حم هرجيام نال كنا س ىسأر

 روع عوق ءولاو ئائبئسالل | ورعؤن الو يواولانلببح

 اذهرلابكوه يدملا نال اذكد مان مب ر عون نلف أ
 ناكيدعلانئلعوا مابؤتسالارحا ف قبادا يرْك دا
 افلا يجول اعبر ود ةتاو هلووب لع

 رح قويا مادتسال | يلعربرقتلاو فقودلكذ دسيلُف
 للكذب مي زيدؤنلا هحو يلع هنوفرش هل
 ظ ماش ئنوددوب ازكو تك هر رع هيلعمهاس وكب
 ١ بر عبر لبا هدرب :١ مظل ك0 عساو

 ْ روجر مان ترسو ور ليسأل يف تاداياف لا
 ْ بأ نعاس ميكروب الو ونجم 3 0 ُئ 'مانويفتملا مدت يلد

 امو هللا يع ئحوه كوت ا/مبانأللا نمو هامور بش يلا
 نول و ار رووحكلا ظ

 افطعو اهار زوسإ هد هروداخ قلقنل لصالا هروبسسإو



 لك فرقنا ققو/ و بيلو عنرل اررمآرهابالو يرقد اذ اكلوسرزن

 . خلا قركو ماب عاو تلا مينو يه خئوط عم هن كي سشنلا
 قدرصْش و زكشو نريسا ركو ناك انابراوئيب بضنل | هللا
 ه5 نيردهاشلا ئخ| كلو اي انررفااولاخإاسصةيرص د٠“

 هرجنام ناكل صال ا هروقتسا و قاك ًلوْغْبَيْ هدوعس اهل | 3

 سلا يلا نوجعحر هيأاو د ءازق يعل اص اًصيركه ب ل غرع

 هر ءان نرعحت ريناو ةيووعلا نان نازف لعئاكو
 مانيب نم ماتورمبولا لاّكَو "شحن ولسمرل ننعو اص هو
 قعأر فاز رن اح ويعج |ستومملا ظل اف ام تءابيبك لح

 نارلاغيزبف ةئعللا» قلعتم هرعبام نإل ىسحن نينو قب ا

 | ان جرروفع مهجن دع ز باج نور قبب مه الو .ءاهبنم 5
 فاكملا بادعئواكورعونا ذاق و نسسحوب يرتئماولو فهيا ملعب

 7 او ناك ةارونلا ىاك ةيوبتخ معا نكو ءانعيبرصا ئم نما #
 ام افيئصو كسلا قرصؤت ماث ثوللاظل) نيف د اص ايا ا

 هبداذكو 5 ا/نيلاعلا ىاكنيكركملا ىئاكررجوباذاقو 1 ظ

 1 اناس هزجدام لعشأم) كاك اربا م قس تائب ثانا

 ُن اك لحد ئدو هيلعافطعلب د لحنا ثقوب ناو مما
 ! ىورحمأ دنبصربح روز ام لعخاد ا نكن يبل انت :

 قاماليسس سائدا الرب لل ذل عجالا نقوب سلو

 ظ اهيولعف كندا ةءابان مان ةماعلا نع مان ريق
 رينو! دولنا قمه ناو غأت

 هلوسر



 ناو انت اغا فحما: يقسم ى اهورعوبا لاو إس هنوشير
 ىاببتسالل م زوذواولا لجحن انيصاعيج هس لبعد اك نولاسم

 مكر إبان اوحل منين ميجصاف اا وضوننالو ثطعلال
 ناكركنمل ا ئعم اتريرعوبا لاق و نسحتنو ر تفند فاك اهم
 رح كتلعحن ا لاصو ئانبنيالل ط١خمزعفواولا لمحل ]
 حمص ع انببلا مانورموباداقو نسعح نوما فاحلل

 هبولعدم هرعبام ناي ئسكى بث د ٍةباوسإز هدالئأكملف
 نؤنو ناحل اصو مظع ىلع ىقترل ان |[ اكه وهو دوشو
  ةابمودلا زرج/ يتناك رو روكت حاسد اب ارود هيلع
 نيملاعلل د اكقحلابئ اك درمجوبا لاق مرستنورلاخ
 سسهلل اب نررمؤتو مآثر ومال اذاكنضصرالا امو مات

 ىذاألا نحب وفسافلناك<مهلار بح اكورعونالاقو
 س دل ئهربحو نحن ورضي الرس رابدالا | مكونا“
 ا م قرين ذكو اكةنكسملا هللا نم بُصْجَد) ذكو ايم
 ١ بل جر تاريخا يئاكت وام هدو 1 ا: اوساوسل تورئئدو

 رجلا مام ةضوملانلاناولعفنامو عرق ن) مأ:نيحلاصلا ند لام
 ١ ةصق نم ائتنا هداف ب اًطخل يلا ةيبنعلا ئمزفناهدال

 ] هزل ةيتكاهلا لك اا ناو دقزعاولا
 ١ مدراثلا باوحا| زكو ا ايش هددا ئه ماث نيققل انسخ
 نولظ ئاكوروبال اقونستيئكلهاذ مانت ودلاخ
 ثوغمد اذكو :...ةيكارع»رو رضاع اماْوَدَو مان



 نكو فاكلفبخلا نما سوط باهل ام مات انغيف ؤرظوبا ل قو
 الصابون وو هؤلض مانرو رصلا نان لل

 نيسح اعل مه ملعو لاتقللو طيخنادكو نشر ىهرنكا
 نصرا نمئاك و كيتا «ةلذامةناو دوسولا ذك
 نوي جونو بمكحلا ناصدزتكم و لق ردت نيحوسش "وسم مدنقد يلب
 لد ذولا يس ناعافطع مولع جونو ا لعهد أت
 عمو ا ل ه7
 لعبحو عطقيل يفعل ذ ئطعنا ئّووبوسلو حوا الا
 و نيؤطاعنملا تب اضاوننعا يشسرخال | ئه لذ ىيبل
 شرالا يئامو اتروطاظ نوطال يلعالا قفوبالا ده
 ماتم وى اهادنِس ئم بذهب و ! ضان نيرون د اك
 بيرو اكل ئاهرورميوبا لاف و. نوهت داك ةفعاضخ

 يلع اكو واو ةلباوعرابس 2
 م هربح/د بم هوجد امزعحاد ١.5 نيقتفاواوب ةئاش |

 ل آتنعن لل ذ لعحن) حاصو كرف عمرمصو ارجوا
 سكس انل | نع نيعاعكاو اغفر لل جما سأر هن !اكولو
 | رسال نمحلمونوم هنككربتملاو ارتبم ا ني صفلا اديس رجح | نسجربلو نيقتملا اتنن تذل الجح ١
 عزا مالا ناو نيرسجملا بحته اخت هلوهن
 : نتخا ذ | هليانتا ىف ىقولا ز ايي لاطربحلو ا وئملا نينب
 نيبزلالعه نام: نيرسوملا بجي دنا هرعئامارسالا



 ارت م ْشحافاولخم اذا نيزلاورعهو قيقتملا انهن نومْعْيب
 نزلا لٍبحاوس نيزسا يع فولا ىو اذوطعبز محن اف
 اوئبملاوا نيطاخرللا ب لصولل وسمو ١ تكن نومعب
 رعود وو اص ميو ل يدا ىسارهدال حاصوئولا دعم وربخلو

 اشاد ئاكاميدورميولا لا فو مئمإنمإ مدلاالا بؤنذلا
 نائلاواتغب لوالاندلا لع اذا عيسع عقولنا لص
 وطاواوّيمملا نيب سولار وزعبالا لصد لف الاد هيلع افطع
 اهنلا غو نكرسقنسل | ضطو اموسب الل !لوليز وبلا بهو و
 اعطع3 ائلاواتئف لوالا يذل زعتر ماندو منوه و
 نلماعلا نيلياعتا ئاكرمجوبا ل اذو_ءاهيو نيركاخ هيلع
 ما انواع« زقتما ا: نيب ركملا اسس ' اف

 سائلا يب ئاك ملخم خيره مان امد درميوبا لاقو نيئموم
 رح هرونافئلعمم هروياهئن ال اطل عوه و ريهمر زرغ ناك

 مد يوريوبا لاف و نيرواطلا)و نيطاظلا اكو ف اك دوس

 مودل إنا نلف | رك اا. مدافع !يدعبي ع لسرل امِلند ئمم
 موبؤتوملا ادذإبالا ماك ور ميودا لاف و اك ندركاشملا أيس
 تركاشلا ناك ئائلاو ”٠٠ لوالإ اههمودؤد رح الجوحاداك

 ائبلإ, ل ئاقو دوخوملا ادلب لق يد ئه ساكو م
 ئاكوهو اود كنس ا امو يلغ ىقولا ميلعو لعافالا انك
 زداجانفإساذأت ندرياصلا لتقف يلع ئفولا يلو الاي لعؤيفو



 2 ريب اخ .0اةزينسوم ا 5 ةزحالاازكوت كنب نيزعاهل انمانقااذلو

 راثث[ ا امو انيبرهانل اريح لاضركالوم مندا لع ناك

 !صةرحالا بري سن وكام امون ذاب مان نيم اظل اىأك

 نينموم ا ينعورمجولا لاقو نينسوم ا يلعازكو اخ كسعهع بعبد
 00 نوولت يلعإز اتخلى قولا طا انا ن تدروصر لاا

 زكو ف اك( راض امالو امايكرجد :(.ئلخح» طلغ حد عع
 قع د١ اص ارق اخ اطةنولعئابع

 7-0 عروس ءلوئل اربح

 | ديو ' هلم ف !كييس ئح نيل وعل يدعم ةيرله احلا نأ
 ميلا ىلإ اكد ى 001

 اهئ هرجدام ل قمل ناثلا ل صالأ رو ريكولقئامو

 نأ يععا رك اكو بكام ترن توك

 شف دوعرج وبيج نيدو يحيا د كو ذاك م هول ف مان
 ئأك هنلاولع اهمال او زاكي دحوم كا يي مات
 . وصولا تا” هرجدئح ملاك بئاغالف ند نيلكؤنملا

 ماوانو مانو لطقباك !لصويعلا موب جم نا ىإ ماما 5

 لالصوت م اننولعت اعز اة مسلا ردع تيصملا فاك مهيح

 ١ فنا زعيم !اصإ ده ماتويرمتولا لاو نمتبربم
 لخلط لعردا | د اره يلعإت اينخا ضقولاو مانريزم ناك

 001011 ازكو زاك وعم راوا ملبفامن ةرجنام
 (ر نبل اربع هر ولاه عورادا ب ا ظ

 قو رخع



 8-5 اواوقهأن ُنبْلا نع الردم بضن؛ .ن) ئقوب يلو فو زد

 لب وطء اتاوه) مان يفد اص واف ْوْلْيَق امطار رخفو يلع
 فئفون وينو نرمرربلاىزفهرعكامؤعبح ادا حلاص؟ ”ايمحا

 نفل ايو ع ويني ح فقول اهنويريخ | ابحال رق د لعخ ا
 ُْرِككَر امالوع زرت يعئقو دأف ن روف زيب يون برج

 - لضم نم نوفر رب لعاف ئه احن جرو دال يجي ى بل ْ
 ا بمزح ناو ٌءزعب رس عر ارك : ىلعرا : ضوئي وب زج مص

 1 (ورا نيسان مل نيسوطإرحل ابرد م ةازقوع فق دوج و ببلو هسا )
 0 اركب حرم ا يلع بضنو ا | ّيالإب هزعدام خفر انا ما
 . نيسولا تعددنإب كلل ذربحاد ا ئقون سلو ضع [ردرقتب

 * انوواون نسا نسذلا عئرشا ٍممخحرملا مهاصا امد نم
 ١ لل ؛لعحنا نع فون سببلو حرطا يلع بضبوا نيتسوملل
 . لعحتا مان عطف عرج) هرب مهداوسا ةيمؤشاو أويس
 لعجنا ماب ىسلو ىو زحم رس باحو ارد رعت ام

 مم بيجشم ماس

 وبس
 1 م: مالك الوطل اصريطع قولا نكل لبو هيدا ئعالبب لل
 1 0 هرهجاماداك ئدول سن ضتعو دارس ]رهان اهتزيلولا دو

 8ع 35 اذكر نةايلوا طوع 10
 كَ - ند ا يل دا واما +
 ًاريظره مانمظع ةرئحالا اذكو اس زيعصوما فينس
 اسال خ نقل ١ موبهن ماعليه رشوجلب و 34

 افي فاك ورمل ب زم .أينغا نو م «اذويبنح

0 



 ف هيج + هاب هولا يو هج نط

 الرميد رجح ا ئسسكوبيلو ئ وزمن ا وبحر بح هرجنابزعحدا
 للخف مالكل | نالو نب | سار هن الزب اج رنكك ل وال | ببذل ا ئم
 ربئك اوى نَمداصو جلو يذلاب واكو تأ انلا ملكان لاط
 مافرشملا فريرعوبا لاقو ةهغعلا موبو توم ا هين اذو
 م6 عضناو ماترريزحلا ئاكورميوبا ذاق ور تاخدقت
 . نر وممدالو مايورميولا لاف و .ةدومالا ذادارشسك يأ

 رافعا اصاوا عهدرلابع ماب دوش ا ىدلْبلف اسمع
 ماقدر ناكصرالاو مان مل) با نع زاكي اذعلا اع
 فوزهم | بسر بح هر وداء زها اذ بابلالا كوأك
 كاذإعبح ان [ئاكو ابر نولوعب ي١ 3 هريحا روسو |
 نزل! لعجادا حا دريهب وبه ونال ردوا هلاتح
 .ثوزهم | رتيصربحو ١الردو ١ غد مدنا دوركوي
 . اوهسلا 1 هولكلاازكو | ربل ذل عبح اد ١ ىغوبويلو
 دو هينزحا رك |ذكو ئأ؟رانلا بارعإنقو الاد
 فاكراعمملااصةيبقلا مور اهالاعموانمادو راضنا
 لشتس مالك اك (ضيعد عج يناوركذؤحا كو
 ميا اهدالا "متت نم ةح) نونسوم ا امنا لوم
 ريهاو اه اذكو ذا والبلا ين مأ "باوودلا نئسح“ 'ةدلا زرع
 ُ اربالل عدنا رع نه الرو راهيللا وسب و هل وو ماي“

 عيلس نا كريهنررزع :..”البلق أنّ هدد نيعشس ألح اي:
 ماننم ةزوسلازح ونعم اوطدارو مان باسحلا

 وص ظ



 نينرم اسلاةروس» ٠
 مسفل هحوو هرخو ىبفد ةازف يدع ناك ماحر الاون أت أشنو
 بهز يل عربملا يلع وؤطع هرحيموو ماعزالا| وهاد
 اهاوارخال ابد بضملا ىلعام) بد ىلع فول قو نييتولنا
 بطلا ىطفاب .>ابيفر ماعرالا برو يا :ىذ ايد ربح ا يلع
 ' اولوشال نازامعابرو  ىويبكا بوح ككاومأ لاا ذكو ناك

 نسحافورعهالومإ | .داهاي : (مابرع ايس !ا.ءةلخو اك
 رركوبا لاقور اوربي |! كهل اوماري هجن اوغدد او
 زداجملع اوربي اف ىأك ىو وطابزب! تعم عئسيلف اك
 رورغونا اقف اضونمروهو مرر افاصوزومازكو مان ايبسح

 اريرص ئاكورعوبا لاف د نر. هييلعاوماح دادافرورعم لوف ىاك
 ظحجام ناطح م ا ضريكدالوايف مان اريعس ئاك اران مات

 رلو هل ناك ند حق ضل ١ اهو لاه انش انكو ناك نييسال ١
 ماد ضدو املوفو سرسسلا| همالفو كلئلا هّيدِلَفاَدلَو تاك
 ةدضدرف ماذ نيبعصوم ا 3 تيد ف رريودا) او سفن مل سيفا
 بحر خيش !اضرلو نكيرانا مات اهكحايدع ئاكورعوس الانف وخد م
 تيا امهريظم سامعو ناك نب دو) !اهترل و نمل نليو نأ م دوا
 ىصحترإلو واو نب دو | ياست يكس امئدرحاو الو نحل اقرا ئدامسلا
 ماكان ةدرنع هلبداهز اح هرجداهنال نوب يدوتر يمال
 نيك ملعهدد زوو اكامهدورعوبا لاقو هس )نه يصواذكو
 نرلاخماتور عا لاكو ن.حورنا رورحطت ئاكور كوبا ال قو



 .. احا ضأِلاخ_رحملاعت !ارماةينم
 "كيه .

 ةوبر] مان نيهوح باز
 القوا يكح اق ايدلع ماصاقو دف مان اليبس و أد عم 1
 لع زاك اهيركاهل ادا زعازكو مان انكوهو ناكر ر كوبا ١

 سنجر ٠
2 

2 
00333 2 ٠ 

 يب 4

 تاطح او 5

 اقلفغاروضدسككذ ل جح | نق بويل ىزملاب امو رح ةرجنا»
 . ااوصاظ يلع نيو ايشن دسم دكر ناك اوك ثظطم يملأ ما زلو ااصو رس حازم هون نالوا قدرت نا
 اوداوا نكو !!ضتنخالا ت انبو اذ يبس سو ناك لس زو ام

 ىربيصت

 , ماع حانحال ادد نعي جلل .رنوهركروجو ةعانهرلا نم ام

 اي تككسااا لال هف سم امالا ص فصا نم و

 مهلا ب ايكاموت مادحو طاضوالاو لعافملا هاب ْلَخاو يف نا

 اهلع ٍةضِرْعلارجدئمازكو نأ“ ةصيرعإ اص نيؤلسمرزع عب
 زباجكنامي ابن اك تاندوملا عن ايضاح ماتررقوبا اكو امك

 بازولا ئ مان نادحإ نهلها ثذإباذكو اصمت ئموَص
 [مهفوركيولا لاقؤ جر كدريحإ زكو ناك كتم تنعل از بابخ
 فغنج نإ ده امافع) نك نئسع ملح مدح ناك ع ٍدوّيسو ماد
 اهيبعنماد مقفي هنازق يدع ع اصو ]خلا غم قحةازف يعز مع
 .راضار ان هبظضم زن صاوجر زاك عسقبإ عكس نمارت نع مأذ
 بالا قد هواه وكوبر هلو ضمد يلعابسرلازكو مانو
 :سحايلج ل ضوزمو نيشكاامها ركو ناءاوبسكاامح ف اكورع
 مات |ريههتسز ادم ويضم ئاك هندورسويا لاخر كويروالاوازلو
 ا اكرورعوبا لا قو )ا د لكوريا لاتقو مفاوما نم
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 ئاكاممتس سلا قفوب_.داويك ليسو نوب زماواذكو ىاك
 ب" عيب فقري يداروخ منايا تككماموز ذكو زن كيش بد ماتاربتح
 ىلا نك و ةريطارتساعووربزعحن او نم نم از بهاء وصسم نيل لمحت
 اصولضفنعسامهاتااماساخ اغقو داكزلب هم ا ىهن / تر

 ماقرحالا موبلإسالو ئاكلوال) ٍيورعوبا نانو انها كو ظ

 ئاك هدلا ارصخج زر ئاك لوالا قي وركيوبا )ف وابي كاَسّمو اذكو اكو 7
 نودع نزلا روحا ذا ةعنرالا تافوقولا هزهزجبو ماتاملع
 نكيم اظيال هسا ناهرنحو /دّسالإباعزيرمز عحراذ ابو مح
 ب اعزب لا ورار بما نبل صئلل ءاتالو ئاكت اؤوذولا هذه
 ب . ورظوباااقدؤساهفعو كر رن لانقس مهيب امرعبل ةلاص

 .. هرجبايزجحنا اس نمرالارمعبي يش و لامار يبن اوه يلع مأت
 0 اولي ماناييرحنسعر يلع نقول افالاو ضَملاق الخإد

 ا © لإ طارغإ اذكو ئاةليبسلا ماار ونفع درا |ذكو ناكدو
 2 قلعإذا اهالحبو فاكورظوبا ذاق سه اريضن, ادايلو

 0 ام ئلع ذاف سان ودام نزلا نحيا نوزهمار ديم هروناح

 نسكت او داه نبزلا نح كزريضن مدن نمور وهند أك هلت
 ع < ازكو ايابصنيدل ا ئ ةيإسزر ندالزوبضدالا |ريضن يلع فولا

 2051200 ئاك امهدورعوبا لاق و مومو

 0 'مانانيبع اص زالا هدلا يلعرسدليتو ىاكد ركوب ]

 ملضفنماريقنا دكو إ!.داريضد هللا مهعلاذكو منح
 9 7 فاورعوب ذاق دريس دنجيصا لك 1و فاك



 مات اليلظزبابحقربطسإ اما رب | ءاتاهلحزاكبازعلااوفوزيل بقصد
 فاكورظوبالاقو مانإ ص هب فن |ذكو تاكل رعلإب ادا رلل(ذا
 وركوب الاقو لتالنوارحالا ويلاوا نونا“ سرمالا واو ٠ يىماد

 ادورص رحاربجل هباوزوكينا] ركو ال توعاطلا يلا ىاك
 نسحاقيووتو مالطا لوطل هلبذارب هرعبام قلغس داو ناك

 زياجالفرس>اججر زاكمدل !نذلإد مان اخيط رب مم طعو إل مدولد يف
 هد !يلعئد نهال اوه وهب ارب ا يزلاو هشقتام در ( هنا لعاب

 ناكمهجزيطتال زسحاملش ( كيو ركااوتم هرجديفنلل ةيطون
 ئاكورقولا لاقو سح نيج اصل او ات |ييفتس ااصانيبتت

  ماتورعوباذاق وو حاعيم اتا يلعزاةهسسا نمرضاقشر ظ
 ازوهز راج رومى اكوركوبا لاقو خاص| ريسيس ون+ نيب ظ

 - للقو و نممالخارففلأ اهظعارحاو ةرحالابذكوزامظع بزح حبر
 .انكوإلأ ةينخ ب امةاكزلاوناو ا: اغيعصو !ناطبملا 0 . يلوا لاصتوعاظل ارنئئس ليبسرو ماناريضةاكرقوما: انا ىرلأو
 دينكم ناك رهن نر.اليتتف نت فنا نط ٌليلقو يزف ها

 وهالوسر اكو نان كسل ند مات ائيرح: هس اديخو عا :
 ةعاط انولوجبواظيعحل/زكو ؛اسودلاعاطا دفع ماتريد

 ونجوم نيد أنكا 'دا رحمجوب هيلع قولا ناك ف بى ظ
 ياعلاونو َنْوُبَْبْباحاذكو حاسل و غت يؤلارزع ىل نكس باق
 9 هباوعاذاو اريدك التخإ |زكو حام ازفل مات اليكو ناكهدلا
 نضال اا”: هال يبس ئاليلقالااذلو نان مه ةةوظنتمت 5 . هم 2*4 هرصس 7

 || نزلا



 اهتزت يومان بيم :ليكتش ذاك اكلورفكنينال) نيتضؤملا
 هدا: :ايبسه نانا ةثؤا مانو ورعوب ذأقوأيفمو

 فرط 2 ونالاقو اننرحاجسخ | ذكوز اهم بدرا“ اعوه نن ملاال

 ارد قاقو اليس زكو تجود ل نم) مو اذإ و شكامب مات دينه رمت
 00ه وازكو ٍحاضا وسن نودوكيد دوؤكم ناك ذوال ف ورميوب)
 نيه ومزبر م ئاك لوال | يورميوبا لاقو ىف هند ليش
 زنا" مهوق نضل يبصررهموف او اهنا ذكو ذ !ريهوترهو
 لاق وياض أ ظحالا أن انيبم لاتريهو يفتتا ايذاوسكا اكو
 نيبو ةنسوح ةبكر) اذكو : اكا ومر ثَهن ناالرئ ا ورعوبا

 !اساوسبتف ١ ان اهظع ماتوركوبا لاتقو حارككرسلا ضو

 5 ةلاو ءاخن اوس زا: |ون ير ةريزكازكوروبزعع اينرلا ةاسحملا
 ظ نوب بلاهظعابحالاسؤعسمما 00 ما نئنشح
 ةعنوءاربكونو سم ل ىف هزعد ام نال نب | َسْنْزَر ناك او

 جتعيسريهاو اهو ضورالا فا ذكو و اص ةنكجو » ءانايهز ءاع
 طوب هرديل اهئ لوىنل نبا سر ناك ناو ٌىك وذ ىبل ا ريصم

 يزح د داقورصاروفع مهعاذكو ذاصاليبس ئاكرورمموبا لاقد
 رجا س2 . فاك هدلاولع اور والاد اسوا مات رميوبا
 يسب للا مانورميولا لاق و حارجهي

 او مهرذح كامو نمازكو مودع ميخلسا م انوركوب ١

 ظ 0 فاكملو ال جورعون راق ةرحاو لسا
 نماَتوفوُمو الصلا)وّقدافو يوبحيلعو انيهماذكو ناك



 (نيكح ل ام#بوجبالامز اكموعلااتناَو ماتورميولا لاقو
 رركوبال اق ىاكاوصخ ئاكورغوبا لاقو و كتننا كار ام مق
 !ء اكرر ١ئاكرميون|لاقو بح اههجر حاسصومل ار زوزعيس او مات

 اليطازكو رضا ورسم اسد وعلا نع ابيوورميوبا لاق ونيسان
 كرا دول سورتي تكونوا لاق سم انيبم مذ اهتحإلا#ورسغن يلع اك مهد ورطوبا لاقو اهعرو

 3 فاقواوظعارخ كو رتسانلا نرم مات اهظعاإ زيهم برع عمر
 و |ربصم ئاك وجملضم ماذ يانا ئوئاكلو الا ىورعوبا 0 :

 اذن قروب ا لاقو هدلإ ةزعلو ) نيجدا زكور حقين ىمل ا: 2
 وركو»١لاقوز جهيم زانانبع ئاك ةيقبرلا خو مانانمم
 رض باتكلا ل ضو ٌدَْو رك نحافخ :اءانهرعصزانارو هرهحالا ئاك

 2. يىرزرعوهو يرابالا بارنعئاكريحالا قورعوبا لافو
 لاقرو ها وينحار فازكو مةلوببضم ةضفلا ماني ةدال ماك
 اسلام يغاطرح 21 نصرالا امو م١٠ليلض انور عونا

 ولو. ءاريبحم اذ شلل: يح صلاوجب عباوبص مانأيدع
 كح اك يَعَس نه ايهر ةؤلعملاك | زكود اتضح
 كتمأتو ماتورمووبا لاق و ند“ كيكو نا"ضرالا امو مان

 دركوبالاطو ما اوييصمز اكةزحالاو م1 لجده 3, تنحل .ب زد عبر
 رووكوبا لاق ور «ارارعد ن1 دامو, لوا ناكنيبرقالاو فاك ثيرال اشيا ١
 نا ظ 7 دلبسررهحو كلبف نع لزنا يزاا|نكو مات اريببح ى اك اهو اوض( : ظ
 ا



 ١ ا ز ذز 00000007070

 هريحارّيشورويادزعحد أ حامل !انازع ماتور ونا ذاقد ناك

 هبوو نبّصف انرل اتفكو لذ عج ارب إحو ءزعلا مملدع د وعسي ١

 ىيذو ياكل | لوول يلَعْن 4 نيدصوم ا نو دئح يدا سان هتاراوبحا
 :بعاويم سرح او /نئدل !نسبوصفلا لوالإ لولا يلع ىئوب
 :ءاك نيم انورعونالاقو نضيميتم (دإ ! عما داقورصوبا لاقو
 لع ١ فون سلو مييبركي هللا كبح بس هرون ابزعحد ١
 ف ائد| لول لاغنج دسوق يربو رز دم نوال
 : عال هولا اورام غد اجوهو ا: حهلربس_ يامل | موي
 داك نيسوملا بود ىم ءانليبس هل نكن لد ئ المرح اولا لاق و
 ظ انيسالا رحيم بي ال ذا قود نيبلاويضم ارا ا ئح مآت انيبم
 ظ ارك لاسخئساو م اداهظع اكورمبوبا ل اقوو زن نينسوملا حف
 0 تفرط عمر مرَلع الف الأو لوغعزلا نا ترهيم: ٠

 ْ اياك طع يمس د اكرملاظامألا ك1 ذبعد هدد !لعزيب اد هلو
 امض انعم ماك ايعهرد اىهروعا زج وم انافحاربز اكو مات
 اني اجككذ نع انوفخد دمع زب اجا ظدإإ مسلا وم
 ايظعلن انهناذكو ا صويلقالا يسوي الذ أ اظيلع لا“

 ى اك ندريحال | ف وريوبا لاقو زول هس و هسإ لوسرو
 كلا اذ هولتفاهو ئ اك رميولا لاخ و سمج ئلفل !عابسإالا
 درر هولتببرو انبقد يإهرجئاما ل ىزم انيقنزعه
 .تاهلعلإب جيل اهدا غمر زب ةغقوبوسلئالاو عيبلا هلل |

 ى اكلطابلاب ئاك هن دي

 -_-_- م

 دس رح و ب ع يس عبوس جبس »سس رم وحج تر

 ا



 رح
 عا

 درعب مزعج | ةكبق مل زنا امو ئاك ورعوباذاقو أد اجلا
 2 ريملايلعوالزن ١اهولع افوطعم لعخ او عرط ا ياعإيوضمم

 .  هلجلابعهد )رحال موبلاو وبلعزقولا نيعالف مهدت

 نوار هلو اربخكاذ العجاب ) فقوبى يلو اربح[ تببس
 ميازكوإإآاووسَر ن اهلس اد كو ذ اءهرجد ئه م اهلفعابح)

 ناحلاصو عرملا دعالسر بضاد انت عاملكن يسع مه ل! نحو أنا
 لسرلارود ّنِم | سارا انبجوا ل وحّوم نم لاحلا واكرر بضن
 وبالاقو نوردهيازكو !!هكح اطر كولا لاقو اص

 ]وي (رباازكو |ريغد ازكو اذ |ريمهس ىاك اهكهزو_ورمم
 هللالوسر ئاك حلا الامان ا .:اكئضرال او: ....دركل ًعيح مان
 ةصئلا ومها نال ءانورعوبا اخوة اك نم ءورو ف

 ماس وكاريخ موز نُن الئ اولوَحسا/و ::!”ءلسرو ف اكل يفو
 اليك وذاك نيرالا ئامو مان رلودل نوكب كارخإو هل ١إنكو

 هلضئرم | زكو غاناعيج اكو ركوبا لاق و :ن->بوبزؤم ا أ:
 فضد |زكو اكمل لالا إو ماداهقّتسس اك ائيبم ا: اريضدالو
 ناك دياهؤ اكوركوب الاف و ئل واهل نب لادا و كرت ام
 ةوسلازها نااولضن نا فاكو ريوس لاق و نس نيش الا فح
 ةنعب لم ظري ألا ةررويش مان
 :ونعاناوصرو مات برياهو اك مرح ةئاو :!:دوفعلاباؤقوا
 ةجبرالا ورع ا/اقواورّجغن نأ ذكور .حاو داطصاو
 مالزالام +5 باقعلا هدلااوهتاو | ذكو د اكناورعل إو ىأك

 حاص



 مانلوالاوقوريوبا لافو دوئضاو |رثَو كو قنص مذ د:عاص
 نييلكم ازكو ل: نومه لها | دام. مانهحرو انا د ئاك يبائلازؤد

 ةاذكو د هيلع هلا عما اك امي وركونا لاق و هاواكهاد
 مماعاو ا نكو : "ب ابيبطلا مالح ١ ات باسحلا هللا اوضناو

 مدزعخن افا فرانس تاسومم لاو هلود لعن ا ازهريه لخ

 نارخا روخنال) اميلع هع ئفوبرف تاييطلا يثعافوطعم
 لمت عورباو ومصاو ِ اذن 7 الل ئه + رلمج طرح دف تاخ

 ييبالاو هووصول /يلعئطعإدا ريل وبل بضباإ مل خر اوازق نل

 هنِم :لكرباو# اكاو اوين نيبعككا ىل سورا ارثعال
 فاك انعطاو ئاكلوإلا قدريوب): لاو نريرككتنا فون مخ

 اولوكمال نإ !ا-مطسفلاب مانرورصل) مسدرز وخئاواذكو

 انج الكوري ءايضس ارت عع كوتعئلل ازكو إي !<
 ب زد عج اونو ركود: مع رمي يدا فكف مخل او مظعرعاو تاحلاصلا
 258 ف اًب]والاافورعونالاؤو انعم حن ورموملا هسبأ

 رحلشل 2  ؟اويبا كو ناو اكبالا انوع ءانوكعع يف ) ئاك اثلا يو

 اا ةيساقريمبول مات انلازو رعبا لاقو ليبسل

 ...اذكو مئهاليلقالااذكو فاك ياوركذ معيض اوه ئعازكو

 صر روناكاع نويقلا مود ىلاو نيزسومللا بوعو ٌمصاو
 رساروهو ى زيفو مانورحيوب١لاقو !!نيثك نعاوفجدو
 3 السل اؤيس اكو د اكزييبخ ان اذكو ندي ونا ذيعتا
 اذان املي مان اعبرجز ةريبر هنا ا”ميقَسم هب ذابو

/ 



 يعد ودو قلخر مت اذكو و اي يومؤم ناد ؤابحاو مانردرق
 ناكزنوويشب ا ضردؤنالو مازريصم ا يلا وزاخاميبامو مان
 م اتوركول هاتوا ابل ماتورعوبا لاف وز كا ذف

 الدصيرر ابخ يبرم اح اذكو ناكملل هسا بنك ستيل اعلا م
 يده ِوركوبا لاق ور دولخا دارهح وبحر يعازكو
 نيئورلا زرعةبا ساروهو نوبل ارز و ناكب الا ميدع ى اك
 نورهلق عاصاءيئاوما راع و ورمكول ١لاؤ وو ”نيرهوم

 ىحاو ىَّرْفابا مهعود زرع مات يسغنالا للمال نسج
 ةسفئال) للمال لردك حاووع١ نو زخم هربحا ديس
  ئطع| نهج عوهو ئاكوهو يعاو يلع قولارئلالاو
 ياو انا ال |لوحا ال يا كلا رف ريضصلا يلعو يسد يلع
 :سحنيوسافلا يحاو يايا ناسا ىلعوا اسففنا الإ:
 امهدرحأ ناديحو ةنسئيعترا مهلعينمر ماهي اف هلق ىو

 |دتببو ةّسيلعفقولافة مو بوصس نيجنراأن ١
 هند | ناكلاو نمرالا و نوهت مهو يا نوُمْيَديب
 يدتمبيو مهلعة مرحب يلعؤقول اذ نودهتبب بوصس
 نودهتربئاك نيلوعلا نملك يلع ىقولاو ةّس نيجحراب
 ٌليَلَتْحال ان ترتحالاىه ما:ننفسائلا ذاك نمرالا و
 فاكنوبماىلاّك ر نستنئتملأ نم ماَتوريولا لاف و: 5

 ١ روسو نب شاذان مو نيطاظلا ور اذلا ب ادهصا ئماذكو ابو

 شال |ئم ا.د نوم مانزل مورميولا لاقو هيحإ
0-4 0 

0 3 



 ن افانينكمافل هنم كلو لجا ئيرهجئ مرور ئسملا لمت مان
 هاا لنقل نع امدان يد اف يا يشع قولا هلبنذ ابن قلع
 ثوعرسملا اًركو :.داوجرسانلا ىبحا ذ أ“ اعيبحسانلا لئق
 بازعيو اينرلا انك و ىاذئصر الامم اناههذ روب قد

 ماك نتسالا ئركن| ر بالا ال طعولع ىقويال] بو ربظ
 ووعوبا دامو زداح م هلعاور روت نإ ىف ئه #روزمئا رزعالا
 22 علم ”ساهؤع دس يل سولا مان نوويفت مان معرف اك
 ملا طوركوبا ل اقو 1 ممئخ]صنام رس مانو كوسا او
 داك هددائمال اكد مانو ركوب الاقو نسيم ؤاكادئم نسج

 اني نل ماتور ميولا لاق مج مهلعسس يس و محا ذكو
 ١ بزووير لعجاا] هو اكورعوبالافو نسعردجتولق دا ةريوم 9
 ١ لوو اجرا |ا١ همزف | وداه يذلا ئدو يا هريحيل و ادور ثبم وعام
 رجول فيك قو برف ىو دج بل اًوبجر حرا توعامس
 |ولاقندرلا ئربولع انعطع اطبع اوداعد نيزلإ ئضد يلعب
 وبالاهو :اهومزكلل نوعاوس مانزرئيع يلع وفر اذ
 نب حا موزول نوعاروس مه يا هروب اه سيبو فاكيورمج
 ىائاميد وركوب لاق ورب + معنماومر جد نع مانو مابرل
 يضيف رجولة رمان يئس دز[ ئعازكو ناكاعدذحاث
 . ١ منزلاكا ىاكامهمورموبالاةوز-جلطع باذع امص
 2 [ساينس كو ضم ئلذ معنصاو زو ذ اكروجلل
 لكؤروهزح تاكو رميولا لاق و. .>نويطستعملا !ةطستفلاب
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 _ هو سوس فس 17 ارو

 ا
 ني | ايه | أب
 اوضا

 نوئضاو ناك ردم نيطع ئؤدو يرض ماكنيسوم ام تا*
 وبا لافو ئنحكورواذلا :ب اااليلفانممو اكو ركوبال اف وزنا

 لغا ذظو ئاكورعوبا لاق د :..حللتكو سفنلاد ف اكو رع
 مورجلاو عطر هذ ارقودع ةوسلإبو هرعداخ عثر ئهةارف

 وحإ ركو ئضول ةراوكوواقلطخ ىاضد جورجلا»و صاضخ
 . يصيب ,لواك ةار ودا ئح مامديوورميولا لاق و نوم اظلا
 ىح الاسر يلءائَبحَو حادا ووسافلا تاكه نع مسا لزئاامن
 ئضيارنحلا|وئتساف يكتااربدد امامكم )ركو ::ا“قحلا
 وبلا لزئاامنئجم نوعلتخت هع ىاكميمر وركوب ا)اقد
 نونكوب نوعببازكو نوؤسائل ميزي: نععبب | ذأ نأك
 ىتعدأيلو| ممعتأبلو | وكراضناو انكو رومتوبا 013 مان
 ةرئار و نيذلاظلا| نكو ناك موحد اذ فاقاممد هروب لافو
 خيرا ف وقبو رق ندا ص ئ اكوريولا لافو نس نيسراث
 :تحرو فاد ىلع اططع بصل اب عرق نافذ وزدو اوأولا عم
 لاطمالكا (نالو نداىس لروداكواصنكل ئيعدان يلع عقول ١

 لاقدروال ةمولازكو ئ>بدردألل ا مان يبساخإلا نكىلمجا
 لاقو بحت عكار دان ملعو »اذن نم ىف اههدورموب ١
 يسوم ئاحايلوار اًمكلاو ما: نوبثاعلا مه مان رول١
 رج ةبوررس دومسأق | كو ما: نولقجبال !٠٠تاسلو نيح
 نو دج بسر بحا ورد هرجئاهزهحان.ا. أذ اهلل اررع
 كل ز مْ نِرَوْباَعْ ارو رج كلذ عبحذ | ىو مرسلو

 ئم



 العم نوعاطلاربعوركرت نا تاك أنذملاو ميلا يعل ئه
 تئاطلاردعو كلذ يرقد ا قفون و سئو هدد هنعل يلعافطع
 الفريز انما اعبو وطعم والت وعاطلاي ] ريع ةداضصإب
 اوخ/زك وذ اكل يبلا|وس نحت وع ظل ارنعو اههس لصيد
 امس تن ومسلا: حن ولد حاصت عسلا ىلك اود زفس و هن
 اصول فارع يب | تلغا نكون لو لغم ءا': توعزود
 واسم اذكو نا“ قيهدلا مون )| صارفكوانايؤك3 1اس فك
 ةررمرفم نس ييلجر ١ د اكرمعنلا نص ندروشعللا كسوتكا
 | . رت 7 لس انلازما دك نلاسر كير مقر نوم اذ ةيوليجد نم
 كولا | أ رمهالو ماد ترفاكلا اصارعكو ذاكركمو نم مانيزع اهلا

 ا 2 وس يجوع

 د هووبأم نال ذوب لبد نهضن ا وىونمال امي نى اكل سر ضن ودك

 ١ اةرفاوبزك يا هولتقو) هوب ركل وسر ريهام اهفح باوح
 عيل !ماننولهب اميز اكمئدريشكن سن رول اقيم اولنقو

 ةئالد تل انما اضلائمرائلا اكو ناعاترو صور بابا

 اعط ! مانههروا“ هنوروغئس و نم | و اكرحإو هل اماص

 ماتوروبا لاف ورسضلوكدوي ذاك ورمولا لاقو ننح

 يو ما ةليبسلا طوس !”قحلاويع مانئملعلا راك أعفنالو
 ذ اكوولخد مانورهس ال اقو نسهادو رت ناكر يبرد ب ا

 نورلاخإاضوروك يؤرلا مات رميوب لاقدر حبولحيد
 فاك و يراضب اصاوكر تلا يزكرو مان دومساف نا
 ( . برص - مداضيدورعوبا لاو نيرهاكنلا ععازكو تدور بكيسإل

  اومهماهاو ظ



 بهار عمر

 هزلإ | بح
 تيمك |

 تحط و

 اوعمع مدل

 :لو و دهي الو نسحاذ اب | ماتوروبا لاوونح

 اض ايد نيرلاؤج ذأ نيحلاصلا| حلاص حلا نم ولع سفر اذ
 فاكمايا ةئالُث بف رربزخم |دكو ل سنامألا ءاتيوسون :وامابيطرصيموتعملا ناكطورتكنالو مادميجلا :-”نيسحما
 ناطفنا جاتني وركست ناكركتاعااوظفحاو زا ئلحا| ذا
 ازرزحاو حن وقتي نزح قالصلا نعو >< نوهت و
 يسد تاكا وينلحأو مانرورمم عءوباذأق هج يبملا قاك
 قلس عل[ تمرهأل ب ا او ماهل داكبيعلإد مات
 ال اك هحاعطو ح 3 مأقنن و هز اك هن هيبإ هني نسج
 يشياكع ف ار دالفلاو مان د ورشحت ناار .دقراسللو
 وبال كوز يمكن زاك عالبلا عجب روفعازكو مانهيلع
 تيقن: عزو وس ماد نو لفت ذ “كيبل :ةررك مانورمم

 2 دو ةيصعم انا جعتهلا >2
 ردهرجحام/ رسال [ىسحال لإ هبحا الو قو هد ا اوي ندا

 هدعباميزعر نيبو ناريضيم اذكو د٠: نايلو ألا!”
 ردد انقل خت دورحالاو نهذوانهثمل هدلإ نال در يدق
 اوخمن اوإ ركون ومهم امبا دود: .ئبماظلا ن نجسغيب

 - حاوقتاب بوضدح مريب ماتورمو با لاقو نيفس اغلا
 العلوان هوزعل !مالع ئ اطورمتيوب )اقوا ٠“انل ملعال
 وح ةكالئل ا عضاوما ف ىذا لينال ليال دلو ذا
 1 اد اًرُكوإاصنيبم ن انييبل إب كلو

0 



 داقو ب .-نيرهاكلا ئه نيردومازكو ناك مدا نم ماناصهذ
 ىفزارل ا ىاكمنإ نقم لإ مالكو اد عزم باو مادو رميوبا
 ناكودلا نود ئ أك اههفورتول (ل[ّو نيللاعلا ئارَكو سدح

 رو ماد يوزعل (ماس سفن ُق امو ونطعر قو قبع اذكو
 مأذ ا | اكو امع مادو هش مىهلعادكو اك ىلاص

 ميظعلا دون: هنعاؤضوو ةاؤنصمو ا صإ رب | نام دص
 أ م ةروساؤحا نان يمامو مان

 هب سس ءاهألا هد روجمب
 زجازعالا اذهوؤاكور وبا لاقدر .هالحإ يضف ا: كولدج
 كوبلاو توما نيباسلبحا هزدعمسز جاو لو يف لجال او ةابح ا
 زدامرعمحو ,”ضصالإوود مان : ور موبا لاف وز نورك

 ماد كويزيهس ذاكنيصعم ماتوروبا لاقو: حن وبسكت
 نيبم ىس ازكو :نبزحا تاور وب الا قو ارو زب
 ءاتنورظنبال اكرم ديلعمات امهدور وبا لاقو سبه
 لاا نكون ابدنل الف نيبدكم ا و بوئزيتبس و نوسبلب ا ذكو
 ب راد عبد راهيملاو مان وركوب لاق قست ؤضوبال ءانويق هينرال
 رم هلو فاكرولا لاق والدم سام ذاك علب لو مان |فاك
 2 صرفيقموو اي اع ماظعازكو نس“ نيك شمل صم
 نيترو !٠:وهالا نيبكا|زلو د اكه مهر رقف ماك ةينالا يالا
 ئاكو بوبا لاذ رو وباوعم ةر اهئربكا نسيلح ا/ ا.ه هرابعف وك

 روولا ل اوو ريا الز قاذكو نسج غلب موو !4نبنا] يب



 يقام

 نزولا اكو وركودا لاو .متيهاس ١ مانو تام امي

 كو 0 نسيم تاكدولاو ور رم قاف انا“ اننإب ا
 را ثورهوبال ا وى قواسم ! عتب ئم نورتي

 اوُمَقَو داوكزنولو تو عيب ارك ئضونع دوو و نيلوالا

 ا د امل يلع اب ايدو انعدرانل الع
 نييلونلا ور ةازف يلعز ب احول انّببلاب اعيطخارما تيارا عا
 أانودر نيكولا ئعئعو بزآنال نككو يا 0

 يلعال و يلا ابو حام ضم ةارقي عفو نى يبلو الما
 ةارقزعالو يضل 3 نالخيريلو هزد يع اهله جام خشن ةارق
 اشيل ١ نسسؤصعغلاروجيالدا ناكل !بضو لوالا عمر

 نسح وبذا رف ئم انك ى ان يصوم ا نم نب اوهو
 هللا[ قلي مانئرو وكت اندرو وب اركوز اك ولاد نبث نوعبل .ركو
 |ذكو ستره روبط د عادي انطرماذكو مضيعدرنع ولع
 نينا مان نولقيعد افا اكن وقس” نزلا و هلو نورزياع
 هدلإ] ؛ فايا ذكو داضايف ات نور إ!”نولوّونو فلا

 ورئريالاقو ئيلهام ا ئم نكد ونصيب يلصملا ب زدح عمر

 0 فما ران نولعتالكهيرام ا 0
 انام اص د نو 8 ايظلارو مان تر شسجي
 ينيب أذ اوكوشاح ب !..هلوعو هبا لم 5 اءقيفدراص

 ثوسلدع! ارد ى سلك ب اونا ن4 ن ولقد !”عهولق نأ

 أك



 ءاز ىس مادنيلصافلا باج وخلا يطقب هب نوم ههتس اد ظ

 :رسحت اربح مانارورعطكن اكاوبسكاهبى ضامي مزوب ال اك :
 ةاكيرعداوهو ئاكلوالائةرورمبوبالاقو ايبا 0

 278 ماتددوعرصنر:>وسكين ايمان يملاعل ١ هن 7

 مان :دوفضي سحديومزبجزبامجيلع ناكذيبرئئمو مان
 باوك بع ارلعا الو |زكو زباب تودد١ ب ازح
 كريري :رسحابن روسي مفعل حان نوركشتبر يمدللازكوؤ اكولا

 نبركاشلاب ازكو إس ادغيب نع نيم اظن نم انكو ى أك نهيحو
 ئاكورعوبا )اقر نسحدجرل ١ ئاكورعوب ا لافو حالم مالس
 35 ارو ءاماواؤ انيننبسإ ةر دج اجتهد ١ ارق يلع زذهو
 ُداعحر اف شفوي وسلم ةرجرل انايب 4 هرجداد عمرؤ عبي
 7 اهل يلع فق و لان اظ ىو زيا رب سربح ء رقل ا هزه
 نيل يبس: د (>مايالا ل صن ماتوورمبوب لاو :”مجررومع
 انكورر.تةبهيدكو مان نيريهملا مو اكدس لو د نجرربج

 برود عمر بطاقه رعلاوربلا زوامووهالا:دكو نص نيماظلاب فام
 ماعم درو جب د امكرتت اك ٠ نولوتت ا يحس حل
 ه١ كوكاشلا م م ما نسب اهاويج ذي مايد اصتوطروبال
 خا د ازكو ناك وبني ضضفحوسإبو 2 ٠ ثا زكووسح
 ئاكوريخسر حو ئحر روليعد ى اكوشم نسميإ كود يلع
 عيعس الو ايلا ةاشلا تدوخ نةيرماظلا علا

 رهولعنل نبا سار ن اكناو ىسح سلو »رن اهجربلباعلا ميرل



 ,9 يبالاةوريبحلار كوة داهتلإو ىلخيزالانغب لذ عمد بزح عب
 كك فاه د

 رطاربا

 ناك نورت واكو رونا لاقو الدمو وقئاو ملف ام هرعنام

 يلو ار وجرك وامل وقيم وير وصسو راو بضع داو اك ح ا
 نيب لصعللا تاوعل ايل عو ١ هونمن اري عر د ئطحر |فقوب
 ١ ١ رعفرقبلا ةروس ْي هيلع مالا مدخت و اص نكن يطاغنملا
 ظ جوشو سموم. سحرا هلوتف مات رولا ذاق يسخن وكرم
 5 نائقوبى سنو ىو يد | رض بح تزود اه عمرنا ىاك

٠. . 

 0 9 احاررلا يلع ضل اطرزا يرق اذ را هيبال ماتررح

 أ ةهلاامانصإ نئازغلا نيب قزولل دربال ملوث يلع ئّوولا
 يي رم نينقوملا نمننوكرط) ذك واكمل ارو وستة دبسم امد
 ,. رعحىنمئمو توام ا ردزنوا ىوزومي َهفلعتس ماللاو
 + يرازهنيرقوط إو عزب ضرالا لع ىنفوبالو ةيبازواونا
 2 نبللا ولاا فيدحوو اكوركيودا لاق وز حن ولرشتر كككت 3 زك الاضبلا| د هحو اكنيلانصل | اصوبر نهج اكس لؤالا اص
 0 نا زعير وازكو ااضوسوتو يحلو ىاكوركوبا لاقو وسخ
 6 ىساروركوتت الها داك ا طع اوروبا ذاقوحايشس يرد
 رباع شالا مان نوجغمإاصناطلس ىو اكورميولا لاقو
 0 نع ماتور با ل اقر ثاكد و ردصص محو
 . رد نيفاعلاواطولو هلو و ئيماصلا نمو سايلاو هل مو

 واس نولهتذ هر ابعّْيفاركو و 3 ميقتسإ ان مواوحاو
 ...|رجحاو هرتقا عادهنمو ٍنزدابس/زكو راع ةوبساوركشلو



 منعا هرمداد يرقاوس ئاجساندل يروج مسيّسس ىح لذ نيماعلل
 رحال اك قولو ةيبيعل إم كل د وكف ذا ليفوروصخلب ما
 باطحهرودئامز(ققون وب دروصحلابوا او ايِبسا هرجنام
 ب كلا لزنا نملك ملوف يههرقت يزل بالتتحلابرضنم
 كحاب ى اك دنا لك يلع ىقولا نارررعولا لطاو مننا لَك لوز يلكيذ قب موك انا الو هل وذ يلع نقف و دا صرسن الذ
 الصوب ؤضوب حال حن مو ىمحزصال ا لاف د مان
 :دارعؤنوملاظلاذا وكوتول دنستررلا لزنااح مابوظم اج
 ن [ذ كت للربع تيكن ىو رجول باو حو واكتوم ا
 ىسحن وولف ج يفعاووطعمال اى مروذامابهح
 ىضيولاو مان نوميرت :وأك خيب حاكرتمو ككرولؤفادو
 ليلازجحو ةاوف يلع ئستواسمالا قناف نسح نوكؤون فاكوللا»
 ناكرمجلاو ماتور عوب١ لاقي ويلعلائ اكننن ازفلا وقوهو انابّس حي نعف فولاذ لعاحو ةارق يش عاداو انكم
 نومْغْمِب ف اك عو ورمسو مانو رونا لاق م س>نولهد
 زبااقووصهبازنخاروسا كو رزييطوك لغتنا هنا وتل
 أزكو رشوداشتحربعو حلاص بانعأى ح ئاكة يدار ئاك رحت
 أك ةبحاصرل نكرر و امص صرالاو مان يوصل نسخ ريغب مقلخو [ذكو ئ اكنيلا اك م وسو موعلو هكيبو
 نيكو ذاكهو ربعاةوهال)هلا الا زكو نسمي يراك دلو
 نواس ظيدجاذكو فاك اهيلغم اسوم ايلا سح



 اذكو و اص و رع اه بسع يقر اضوههالا ذاك هراهخ مات
 ىسحع نولعي ' حاصومفمع اك لوينبب ئدمح لبكو كم اكظيوح

 ةزماإركسانجا ةل ةازقول ع انرمكونبباعو م وناررع اوين ننجويلا ذكو
 لوالا يل عئوملاو خلاب اه ارق يلع ض فود يبل وافانيئنسا

 حاص ةرحذو) اك مج ن ورخ وب 5200 امك يدعو
 نول دوج ميديا روع هويه ردا اشياناالا عانت نوهت ب ع عسر
 هلصعم ليي ْف اكو رنؤئي )رو زعا رِكو ىئسح انل )مانلا (اولو-

 م انملعل |١ اص هذاولكعل ئ أك الرعيو نس حني نوما ئم ادم

 رسم م اكءدييسزع ماذ نوضعتالا سحصإليبوع
 مان ونيرتعل ابو عينج اذكو هيذ اهررطصا اد ئيرموم و

 : ك8 )ْ أ نول ئلكرتوو اهي ؤضل و ثوعرتئقباذكو
 ) ًأمرسالسر الكت رسيادو اهيياوركهلا كو ئسمخح نولجن أك

 تاك -- نسمح و ركل ىاعورعوباناقو يد من الانسنر

 وبالاقو مان نوركرد ئسحارؤتشرورم ياو علا [واذكو
 ققوياشادرعودا )ا ئسح نولهد امم مهيدرع ى اور بزص جد
 رامحلو ئائينس | ى ال نورلإرري رشم وي يرزقنا هيلع 4 >5 موج وو

 لعام اورربماكمطعسوفم لاغتلل جهلا ظل يل اهغت هسا نم م

 هدد | نع انحإ كلذ نالم يلع قف ونالد يل ابازف نع زرق
 سضالا بدع مب الو هب ئذغنسونورمهبلور هو ءلوعي مدوتملا
 ادهاسب ماع نوبسب :ئسح مل نسا اشادوانل نِلَح ذكوو ن 34
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 عيدوعلاإ تلا نولمن اع ارق ىلع نيلع ىفوباملا مرِعوبا لاق
 بلع قروب الذ حر فلام مذ ازف ىلع اهاو ىازيسا دال

 كولهناع اولعاعن اجر دفن هرصو ملبتق اهي لدم هرجن امنا
 ةبفاع ل اصرماعزنا عام نب عك اضن ال نب درهاازكو مأت
 انياعوتو مهتزباذكوزب ابح ابيض ىسيجي ماظل ةبالرب ارادلا
 اموواص هولغدام فاكر هدد ن وكيك امازلو ىسح مجانيا
 ناك كرس سحنورتفي لعارتقا اذكو اك جب نسير ورتخب
 بزص عبر . ىلكا اقلتخع مات يروم بجي ونوع عاق علطهضواركو
 يىزداوعتو نيئرلطا ومالا ركو ءهداصخ وب ازكو ى أك هب اشننم ويعم
 ٌانجراعشنا .ئسح ىنبم ئ اكناطيلا ناوطخاضاشوو لوح ى بت
 'ناسوريعم  ئطعأإب جاوزا ةيراز بضداداازهو فاكررموبا لاقو
 ظ ةلوجئءالرب ببرشد ناذاولكر افهابوا انشا لوعخ يع
 ذ( هلبتاعمرجبام نلعنت افذو كلذ ىَيلذ مسا عقزراعوا)
 ماةزيطاطل | نأك معريت اد اكو رعوب0١اقو ئس 1 يرردحلا دقو
 مهن زرع سنع تردنرنناالا مصعنز عزب !ت>مهلوب عاط
 مجد امر فلاي ذل جنو هب مدزريعل اوكو نسخ سك هناك
 . فاك يشب نعمات نيموطلا تاك ةعساو ئس#وفراصلا اخ
 اذه عبس اذكر مات خا | نسحانلووجئفانسإبا ذكو
 فرع غ/» _نيلاولا»و مان نونرونرعتر ب نسخ مههررؤشالد ىاك
 لوم ناد لع ىجلابو نط اهإزكو ىاكهايإو ؛ ادق ازما نزح سها ناسحإ
 ا'جسوالا ف اك طلاب طابص هرشا قلبي يح نسخ نوقشت

١ 



 . ققويرسح نوركؤت ىالووواهلاررهبو ودعم ينزؤاذ اص
 أما ةزمهل اراك رهن او ارك لع |ز ضو ماع رعوب»
 ئسح ى ودعت اذ اففو لل ز سلم ادع ة ارك ىلع
 ناك بووهتب اذ نسور ىو نوتعنن اكو ف اكرليبس نم
 هيةرعياجؤلقبل قب [نس ار 'اكدإو ىسحيسلو زد نورت

 اهامامنا نكو ئسح اننعئرصو ئ اك ةجرو خاص مهديوها
 يف ناكر نارا ئمجن مات زد ووعوب ا لاق د توم بصد
 ئاكى شو مانؤفتنم ئاكورعوب١ لاق و يمدح ويح اهامع |
 مفضي ص مان لقتال ءاكابف اما سكول مان نول عيد
 مو ساكن مشتري اعلا وير هد مانت نيكرملا ئم فاك اهينهر امض
 لافو نيج باكبر ءانئيربطا لوا ترحاانؤبا و كو تاك هل
 -  ننضركانا اريد ادم قزحإر زو فاك اهيبدعالا ئاكورميوبا
 روع عزب باقعلا عنرس يلع يتوالز ئاكورشوبا لاقو

 اتعلا عير ئ|رءالا لي ءلوق هلشمو امهيب يدراقملا ةروسا زها عحر
 ذبكم ىاعالا ةروس

 صل دي ايا ىسجلاو | نامثذا ةبرفكانعمهليساو هلوفالا
 2 جرم اصلا زن باتك ةرقملا ةرروس اف مولع مالكا مرت
  ةوزغإوتبمل ربح هرج اهزعح | ! اذن هبرزرتلك أك دليم

 رح ققونوسلف هبرؤت هلوذ يلع اووطعج هج إو
 وبالاقو نسروركؤن فاك ايكو اب اح ير نحءان نيسوملا
 . ىيبياغرا صال ونيماظازكو  ةةنوليإةراداعهوورم
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 ا ع نياك داعم ماخ توليب ى اكد وولفملا قلك ئسح
 لادن ونا اا لوئعبب ازكو ىاك ديؤلصلائم امض نبط
 بح ح ماني جاادوحردا زكدوسح نير كاش ىاكريباغنؤتو
 ئااكررلا ل م امص اهفاوسزم |. يااظلا نع دوميعم [ىقتب
 نسعي روبرول قروؤم ازلو ى اكرر ورجع ادق بدهفاذل انْ
 فاكورعوبا لا فو نس. اوطبها مان يراخلا نع اص انستا ١:لط

 0 يلع ىسحاشرو مامن وجع نسح ن يظييلا ث افوررع
 يلق در سلو وزو | رجس ربح مورلإب وقتل !سابلو نارق
 مان نوركي نسر يعز د اسابل ف عاططم سيفشلإب كلذ ةارق
 >> ريثكوفل اب ئسح اههانرما ن اييريوبالءات مؤوزتالئ اش شلك
 ع نسحدوروخ ل اص رعملكن اك طشقلاب داير ولت لاحقا

 0 ّج اوهتنالواذكو ىاكاوقرس او أ: نورد باح يستدل لرملااذكو .معهقلا 9 ١ هذي . , 3 فذ 1 نود
 72 ةارقز ع موج بع ئاعأتلا ةابحلا ف ئى اقزرلا نمد ان يحوسملا
 + ةيغلا موب ابهيفن ةارق يلع وب ىبلو ةصلاخ عفر
 8 وبااقوئ أك نولبجبال مات نولح مودل ىاكورعوبا لاقو ىسح

 اح >1 نويوجيرز دا مهلعمان دونوقتبالو اسد لجحا ماورمب
 تاركا مازكو ف اك قنابإب نست ورم اخموييعر الا باوعصا

 حر اذلا نحب 15 /تنحا ى اك اذلا ف - نينو اب ادضوفلا دو داع
 كورا 1 اد مان 5 اويكت العم ضوه نسير وجبال أك

 ناوئووزمغ ارتبمم اريحإ وحنا ادعسو يلع ف قولا ويك

 ةارقولح :داكازولانارعح يطونوهاكةنإل باوصاؤع قد
 عراقنا ظ
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 3 م 1
 - . تأ نسححلادو )والدو ارك م ةارق واع سحور اولاد دهرعئامازدؤم

 ظ كد ماجد ئاكوركون١لاكو مأن 0 ايمو ف اك)يقو

 اوم هال رب مل | ٌدكو متع ذاق دوعيطدو هوم عب ر

 1 يمس هيو اكو هيجي تفرص ا ذو
 . موويلاو ويطإرتس هرجد امرجح١ اذ هيفا ا ينعى اك

 فقول نبوو اهلل اَنْ ؤ]جحاد ف فو ب يبدوركسننم
 نس وسول م اندور وك ئ اكوهو ايدرلا ةادحا ىلع
 مركولادافو نضره انكو !«هيبواخالاٍءاَيورميبالاقو
 هرعدام ةارق يعوض ائيشسح مات نورتفبزب !ةوهضنا ئأك

 بضنلإد هتدارق يلع وفور ىيلوربحلاو از زبالا يل عععرلاب
 . هرمالاو لح ا لال |ر كو نس”هرمإب تاومسلا نافل ع
 نين ئمزاك اىلفو مان نيردعملا فاك ةيفحو مان قيم اعلا
 بع هيدر نوب ,داندوركذب رحت ارملا لكى م! اضرتيمجر مأت

 ءاذكو ذاك هريع ا: تورك د4 ركمالا ف اكو هروب لاق
 دافو بنومجو يوليشالامالكو ئضييملاعلا نيبمو ملك ظ

 يرعاك انتاي ابل: ككلقلا يؤاك ةئالثلا جوركوب ١ تفرع عبد
 ا« نيبداظلائم مان بونت, د اك هربع .. نوعا وله ات ظ >اعكىفا :

 مودل ئ اكيد وركوب | لاق و نبا عمان آد كو :زسحّيملاعلا
 !لسانوأبا ىلكور طوبا داقو ى>ديحفت ةطساذكو اك
 ا نعاكد |طيلس نم تاتي جملا

 ك 2 1 ْ



 ف اكورميوب١ لاق و ئسلا سدر نصرا يفو نبال مكر نم /ذكو
 نك أك بيرى دإسره ماننبرستعم اص دل ١ الا ناك ايويب

 نيلسرملازعازكو نت اكت وز داك ى اك وركوب لاق د ئضةنيوسوم
 ااصوشصافلا مان نيعصانلا ئاكورغوبالاقد ئص نين اح

 ْهأ/ توردطبب زب احيكيدزف م /ان توؤهرسم نيم اعلا ضادكو
 هيَع رو جنابببعتس م ان: نيصرجلا ب اهارطح تيرباعلا ساذكو
 ابجالصارجد زب اتوهارشسا خادم نازيملا ونيوكو ئه ى أك
 ضب نوما قاكركزتكف ناي ضيا 5
 ندنا ان امو نيهر ام زك و ق (6 انّرلم مان نيماجلا اضاننيب
 :مان نيخافلا انلكوتو اهعيّشلك اذكو ئسح اشر ادزم
 لعحن ا. هيد ونون داك حيك اه واكو سن أخ

 01 دزعح را بنارس انلاررهاؤ اههربحارّرسهرعبام .-
 نوع صم ,ءاد لوف اهم وف ناك شن سس املأ ورفكن يرلا ئه البد
 مات وزساخلل موهلا هدداركم اونا فأت بونولب /ذكو ْقاك ' نوُمان نوسكباذكو سحور شباك اضاوععؤلح و اع

 نيو اعلا ىف اليف نم ئضادّم ابد ئح نوعمجبال اشم هوم ٠
 تيزوملا اضاع اول ظو نيكس اًهلاازكو و.اءرريعئهوستج

 هازكو اكل يب اها يجو ئح ا ار كو: سم نيلاعلا بر ماق
 ند اركصرا ئه يرللانلا اصب وعمه ىيتق داصلا
 المانع ناكل رو امو بوعزم م لكن ع ”ورسات ا داي لعخالا

 جنب داخ '., ا[ ورعاتالملا نع يب اكجلل ذ لعبجدا فقود سلو



 رحاس الكا نعيد اوخ ا مام سس هرجدام نال قوب بلو باو سار ظ
 ركس أك نيف أ صح نيييزؤم ا ىح ئاك يبلاغلا ئسحمدع

 زج نيزولصو هولجن )ذكو اك وكم اب اياماكاصع ما: ملفع
 تاكا ندا ارب ماندو راهيويسومبر اه برولس
 انتابحئوبلقنمو نيعمتل ا دكو داكن واخد ىو اره
 اووبصا مان ورهاق نكمل اَو مان يسئ اهاربص نيبح

 ماتو ولن يك اك انتيجام سج نيؤتوث فاك هد اهنوهؤسح
 - ناعبالازكو ءادوعه نمو ارم هزهانل اكن وركوق اع
 ناكرش ردا يبب نس ىسرغ ّفالصفنا كوت اكنينؤم
 |وريصامدركو ىاخاهبم انكراد ئصئيلفاخ وكس اذكو
 زيهاح مانو ولست الص ةمل ارممل مانصا يلعيو نوكسرودو

 بانولاروس نيذاعلا ياغازكو نص تولد اوباكا زب اجه
 مانبرسملبا ف4 ميدل نيجرا نسيظعركاشازكو تاك“ بز جد
 ظ ئاكانفعصو ع ىلا قارن ئوسك ازكو دا كيضاران١ يؤم ابرحاو 9

  يبيزلد وام تركآشلا نم لادن افكمو مان ننمولا لوا
 نروبويال: < دا اريطح ئس”قيفسافلا و اي ابهسحإم لادم

 نيلفاخ ناكاليبس هوو نليبسوو زئئيي الازكو لاصاعب +! 2 ٠ ٠
 نس عالببس ما :راؤحمل ىولهد!دكو نسعمملاعا ماك
 1 درك راهاانكوذ اكىروبد ند نيرساهلا زئمو لل ذلو

 اةنيجارلا تجر و ماننيطاظلا عادي نولئن هيلا
 "٠ ىاكعاولالا عجازكو عا يسرتعملا ىاذايئرلا ارح اق

 ادهم 5



 اههباضت انما فس ااذكو :رسياب او لاصانن اقلب دتانوبعوب
 بارد عير وس ليلا انرهو اك نب هزوالا _مئاشمن نم وكرم و ذا كاش ئم
  نيرلا بصدانا:ئيحدص) نوسود :. ان عينا انس ع هكو
 ناو هلبَق يذلا نم الون عمر نام انمو عرطا ىلع عدو ! دعب
 لمجال اومالكلا لوطل ءندهز ريطاو دردل) نس لص هيادذأك
 مات نوديلفملار مهو اكور وبا لاقو ئضجيلع ناك داك
 نولرود ئدحن و نخفو لعل ز 4 ترهوو يتب نسأل ١و رزكو
 ئ كورولا لاق و :سحام١٠لطاسا ماق وركوب 'ذاقو و أك
 .- را اًنقررو يولسلاور ومو صو ادع ٌعيعازكو تاكا

 القرب يندر ع ىلا ىاكورمتولا لاق وإاضواباظح بولو
 فكقولا نام وطجن حنو ف اهوركوبالاقو ميهئان ياك
 نس وفي و اكاد رشسإب اذعر حن وهسو مانكل ذك لع
 ”ازولاو وس نّيوبياخ ا ركو و !دومسؤدإل ضءوسلا نعدومب
 لاقو نحب هرزراب#با فعل ا عيرس ىاكورمتوب )١ اقو ئىسح

 انلرؤجيس نوجعربو للذ د و ءازكو ٌيليامما فاكور مولا

 نوب نوره اماوسردو :,ا“قح ا الا ىسحدو زجل اد“
 مان هونت لاش مو عواو ذو اكن يداصملا نان بول قيد ناك
 ئمانر وهند يلد ىلع ىذفولال اذ نم مهمائررهس يلب اولا
 منيح جرحاو هريس نبح مدا ةبر ذل سا قال لال ا
 يلاعت هدلا لاق قي دوبعل !دول فر ف يلباولاق ميترب تسلا
 َِطالاو رح |ماهلك نب]رقو انردهس اولاق فاو ردهس ١ مالم

 ان ىكو

 فرح عسز
 ا

 01 ريك قف .ك ( ىء
 افدص لاو

 ا



 فقولاو مدا ي نب مهلك ئم ارد ينم انريسوعئقولا لاق سمئهمدد

 قلفنإئ وب انردئرسيليراشالا صا لاقو ىاكيبريرعتلا ع
 نيلعئف و با/زيلف (غاولو عباد | ةهارك رف ارر ساب نا
 انلطبملازكو ئيزؤهرودى* ىلبم ام لع ىوليعم هرجب اهدال

  ثدهب ركلرتتو اإاسناوهه شا و داكن بواعل ا ماننوقحرب
 0 فعازكو ماتور اني اوبزكادكو نأ“

 وخاز كو ذاك الإو يح ا ص ح اضف كرتنهملا عوق و ناف
 اهبدوعراف 911 واع 0مل
 نثنوربعدال مان تولر ود ودود لولو باس !يئاركو ئسح

 نوسوب'.ا/يىلجا ٌبزتقادقو ماى يره ئاكوركوبا داع
 فو بولو جورلا د وعرزن و هارك يك تنل يداهالف أ:

 لساهاسرم مانو مهد هلدع يلع قطع مزبحلاب للذ ةازف يلع
 مان ةتجدالا ئاكضرالاو ئ اكدرعوب الا ووكوهالا
 يسارو اكو زدنا امام من دوطجماإ مي
 انيبلا قلل مانئودموب اكاءيدوركوبا لاق و ماتليفو دوس أ

 5 وكنب و اماروهاتا ايو, يبركا اكلإ ئحب ترش )نكد ناك

 مونسالا كو ىةدورمنب د انوع اك رعوباللقو نسم
 نأ خاندورحاصو اك يالا و مات لوالا وف وركوبالاقو

 الف ئاكافب نوعس ماقورعولالاقو ئشزيف داصونك
 وصفك نو مد مان يح اصل ١ئاكبانكلا ماةدورطس

 |وعدسب اك ظ



 كورربالو اك يالا يو ماتلوالا  ررمتيوبالاقو ٍاصاوعرسال
 !! نو رمسم مان يلع ئأكسسا ابزونس اف يصنيلهالا مات

 نسور ىصانؤتيبنعا | ذكو ىاكد د ضصِقدالمات_رميولالاقد
 وبالاقو ن..دومجتن ءاب نومموب ىاكوزمبوا لاقوادكص
 مان ةروسلارحإ فور ميوبالاقو ءاننيلئاخلا ماتورمع

 د كديَوَمِاقنلا هس ٠
 الص) اندالا نعكمو لبس َقْكُح عبسلا :نابالارككذ او هلووالا لشد
 لوسرلاو ددن ةرقسلا ءروس يف دربال عم هكذ مدقتو مونهموا
 لترا ولكون د كو ماد نيرموم عنكانا كيب ها ذاك وك
 قولان أك مدارك اذإ ثنذل) ئحال بد لجحانأو رجس هروئام
 كد ناك سي ريط دل او دربلا نيب لصغعلا نمد الكا زيابحر د يلع
 نيب ل ضملا لومْوْيد ع قو باللو ألا بجرلا ينو ةبارحا

 ::ةرركو درو ئادعروب| لاق واق جر بح او ارجسملا
 مزوالا فز هدالو مانع الو همد لافنالا 5 هلونمم أك قلعت ا
 نالو نبا سار/ىتذ ناك هب ىلعيم لاو قلعتم لا نم لصفعلا

 فقولا لصدام او بوهوراك !زكو ف اك قحلاب لاطدم مالكلا
 !اهنؤكدوكت ىأكن وازن كبولداجاك ىلحّينول ا ذا امهيدع
 مان دوبرها هن هرجئام قلغتل قود ىسل ندز واقل اربا د

 نودهيل هلوجد هلوعد ىلع | ئاكو |/رفسركذ إن ذا ىلعدا
 و هاك نيد درم نس[ لطابلالطببو حلا
 أوتبنُك لاما زقالا بدرب ا”هنح ةنم | ملحم هلل |رركْؤهو

 ظ
 ظ



 مسالا ذلو نكن ولقجال مات نوعمسالواةدوعم# بح. عمر

 زباراقو ,صتلوسرو ناس لكاذكو !ا ب عرلاو («اوسا نزلا
 نيواكلل ناو وكر تبين هوطو ذدازكو زب اهب افعل ف اكيرم
 ' ىضو ابرالاءانراثلا بازعدزفاكلل نا اولعاور رقت
 يلي ٍاسموتقيصملا نو >يقطو اها ركو ّن أك هنلا ئم
 96 ٠» صرت وريضميبل هانعحذا و هرعلانقلمرل فقوب

 نسحت ئكولو ئاذ يربح مان واهل ا رسهبع ناد انسح
 َْك درعا ارمكيددلا تاو ئزف نا ده ىف اكورعوبا لاقو

 قلتنل ىف اكالو ىسحح كلذ ينعي قولا سد ابره شم ير
 فال اريك جوخ دل ناو كد ربرقتلا ذا هلبص اهمدعت أم
 دوتيدول وسرو مات ىيضولا عم نيشوم اعجمدلا داو ماد

/ 

 ةصاخد وراد كو ومزود كيال ماندوصرععرعهياوولا اس نا
 مانع لفعرحا نس لقم مان توركشت رستباقعلا |"
 نوركبو اكو ذاكدوعريو ا ننحفعلا نا يرفقتو
 زه نيركاريخا كو ئضءدداركيو بورك ادبيب عقجإلو
 نيريعالا  وركودالاقو ملا بازجدو نيلوالاربطاساو
 لعجا» لوك يلع ف اكرم تنأو ماخنبركالاوزعإوو فاك
 نيبزو اهلل عمزجبلفريصلاو نيسوملاممزعمئريصلا
 ننرواكلا اممم ل عبحنملوف يع نفود سلو اهرب قربا
 نإعنال ئاكور وبال اق وئؤسحو ايلو] ماندو رهعيسريهو



 - يئوالا كس ائلسؤامه مانابورساخ اه يهوو نوبلُعن
 ف كررئوبالاقورسجيكالومو ارمصم لاض مسد ولك ناك .

 ١ فحين د ووركوبالاقو الضرب فاك اعج ا اهتل١ م اتريضلاو و
 |لعاوملءو خاصاليلق م لعو ةنيب نعيح ص اذكو ئاهوكسلُفس ا ف اك
 روسودكس انوفقن مانرومالا عجز اهللوغعمن اك ادشرو رصلا و ايإس
 ئسح ب رداصلا اورصضاو) زكواضوكبعر و اكملوسرو سدح
 هلال نوز الاعا ركو اا ضككر اهلمبرح اركو و اكوا يبس نع

 انوكوبا لاقو نسم يدد باعلا ديرتساذكو ئاك
 هن ١ مجبر عزاورفكس دل يوي ذا وزن ولو مان مح
 ويطيب ارنببو ةكالم ا يلع ىقولا نا مؤودو ىقو
 .. هد لداقلا زرع نيعصوللا يلع قو لاو بوبرونررعدو ا
 ”لضلا و حّنككالما نان نبينا لوآلادارا نايب فقو
 داراووهافوتنيذلاوهددلاد اوررهرانداورافكل) هوجول
 ةنيدرف ايوش يلاوه خل الكا نا هدب نيس نايناملا

 ”قيبرانض لالا نإب ليشبب البل !صيرمإو انلسر هتشوت
 رعب نيغصوم ا يلع فقم تفيسآل نار ايتخالاو ةيدوزمال
 اىعيلطفاردا تسارل هربروت ئو رول باوصو مهرابد و
 كومه ل! أد ب ملصو نمالاو ادري بحلا ب اكقبرح
 ملعراقعلا اكو د اهب ؤدزب مبلع قزم يبق ىم نذلاو
 لعحن ا نؤسوب الإ زكو عاني بكاظ تب وعرف لا اكو حاص

 ئحالر هو هلبق عيددلا ئمإل رد عجن او دبس هرجن يذلا
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 راوَسرعو نوركزم زك ا« نوصقنيال ئاكلب مات ىقولا نيو
 . قول يلو هزم رسكمر مت ! ارك نط تاو ما: نييباذملا
 رين لقنالؤ اذا يح ا ط ابر ى مو !اد نور هداك ابشن هارق نأ

 اكد سا وع رص ملاظدال ونيل هوب مانميلعب هل املاص ل وصحر ظ
 رجهزيبؤن | نارك و لق نيبئلاو هللا لُسحا ركو يستيلعلا

 عفر زحل ىعبنا نهوز عجل ا نى اكهنلا كسسح ماني كح و اع ه7
 نصدر م إووالا زك ن يصوم نمل عبن | نمور يدْمَس ارسالاد
 ىقوبويلو نيدسولل نملعبن ١ نم وِكرو هدلال يفك رقت
 افلعج ا إو ) هددا عن! يلع امطع عفر لمؤف لت دج ح١
 نونئقيال) كو. فلاةقلا يلع م انيسصوللا ئهذأكل اولع
 !اضئلالا إو مان كيرب اصلا عم مدل ث ذاب | ذك زاكاغعنم
 بازعإ نكو نستيكعيزب زخإاصةزهال ١ رنعءاينرلا نمرع
 مهر ىو ارئجنو ما مهم يهدلااوعتا وزب اجايبط طع
 اوواهي ئنح ئستيومعد ايكو ) مات يلح ناك مود وكم اف نسخ
 وركونا لاقو جن ةيمِد أبل وا اثر يصم ناكق ابيع عاض
 ىاكوركوبا لاق ونسحافح ماّرربكد اسمو ئاك لوألا ةومْبع
 اكو باك ىاكوركوبا لاق و :...زوكتم يلو اف ماوبرك
 ةبيدرم خب ورلا ةرروسن... ماثةروسلازه)
 نيكولا نم ترها كن انيك اهزحا نيتيألرًألإ ل يفد
 زد اع يريخونو هلوصو !ركو يزعاكلا يرخغا ذك و اع
 كل ميلاوبا جب ىاك اكل هنو . يعج رع
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 ورشوبا اقو مهيبسو رضع كو نيتك ا | كو اكمةرمولا هرج ١

 اومههفتساف ناكر هر كوبا انو جلاس مارحلار عشا مانووطجنال
 لافو اصمت ذالوألا مانوركوبا لاق و ئسقنمل او ارسل
 نسمح نولعد ىف !كملربس نع نسحب وهس اف ئاكورميوبا
 رفكاميا اكو مادو ملجد موعل نول اذكو ن !؛تدننعملا
 رجه ولةافي) كو ماثنييجوم ئاك ةردلواوصنومعسب
 رمكلاب ماننولجت ام ىاك ةييلو ءان كح ماكي يلع
 برص جيد ف ماديدزودملا ئء ئصدورل اح ابتجفامعا تلتدح ئح
 زلمحا مدن زرع مانيب اظل | أكمددا رين و وتبب ال اس (ليبس
 ' ىلع مات ع طع اذار بارون نابحو ىضن وزي افلارباج
 هربابسلاف اب هاند ولاظن) ىاكورميوال انو ئضنايالا
 موه ةرثك اوم مان نيئسافلاو اكوركوبا ل اقو نسخ
 اع منع جرؤاك اني س يلع زوالا |زك و الصوينربرم
 دوا ملال اقو دو زعاص) د كو مان مك اسد نسحا ذه

 اذكوؤاكددل اب ييم ا وكراضملا نناف و زباجسإ نيريزع
 وهال ولاا مانريبرم ب عيبلاو ئسح وكوب يأ بفم ]

 مان بيزو اكل١ ئص:روكريس ئاك اموفورعوب ال افون بننخ
 فزح عبر نا|ذهمانوركوبالافووضتسال يبس نع نولركما أذكو
 نيالا اهيز )ب زعتزنببف هرثحو /رتبدال ان غفر نوع نووزتيكم تيدل عج
 اص ١ مهداريلدا لاو هداقو اركي عافطع بضارغ جر عجن اذ



 بر جد
 ةداراولو

 الو انسصئقولا نكيرل اًضنا نول إب وزنك ولا نولكايل
 داك مرح د عبر | راتوزنلك م هروبكت كو ميلابا زوئامأت
 اذلو اكسفلا سهو ئ اكو غوبا لاف وز ضيتعلا بدلا كل
 ليد ازمه ةيدازف نم سحر ولكي اد نيقنلا عم ةئ او كيولم اه
 دانضل اسكو ليلا عج عار نمل ى سكي دو اهترشكو داضصلا يو عد
 وللا جاو دار لام اك ميلف ى مل الّصل او ةرايرلإ| ىبي هنال
 لوالانععطقئميناؤ ييلوالا نيئاركلا يلع هع الكعاولضم

 وركوبا لاهو وح ددا مرهلدارإيبف لد يلع ةففولا نم
 انكو ذو اكن عرال) ل١ عاخ كيزذ ىضواخلل د اكملاعا ءوس ئاك
  سلفالا ف ورعوب١ذاقو اكرم وايش و كيلفالاو َدرحال ام
 فاكهيطعمتئيكس هدلإ لزتاق ىاكانعم هلا نو مات سمو
 "إو هنكيل اعتمسا يصر يررصلل يشعر قل !لععاب |
 هضلل اب هارقْنل ىقوب سلو عمرلاب هدد | "نزاكو ارق ىل ماوهلا

 مان هيلح قيئارعلا واح تاك ايلول  اهرعك نذل ةلاك ياعانع
 وها ذكو ناكرئعم هقشل | زكو سح نو لهدو أكمددا ليبس

 ليعردلا افي ئنفول ادا مزتبنمعنو جس
 ضنا و مان نيب د اولاد و هب هرود ان قلغمل لبزك ى بلو
 نقويفدا مص و عزو نو د رينو نيقتملاب اذلو وأي دلو
 روم نوعامس نس”نرعانفلا عنا ربخءارإ الو ةرع دا يلع
 وطقس ئفئتالو هلووو نوهراكا كو سمت ربكاظل اب .: ا“
 زئاطائلؤرلا بيك مان بوو مام وسن مانيب درواهلإاب ف 4



 هج الو !اصنديسملا يرعا ال) نوسوم ا دكو يحن الودوه
 ىل ئسن ورصنر تح اك اًيبرب ابو | هرعب اف ةلكلا ةرداق دال

 لافو نستئم»دالو الو و اك نوحرأك ماننيقساو ونه: عس ب
 ةرضول او بهل !فافناب اًرعلاب ريزا نا )نه ئاكور كوبا

 ةرحالا ب ) زعوبربر تناك اهركأ ةيوقفيبازاك الايد ا
 انها ايسرلا ةايحلا و مدار هريثجبا اوما ليجد الو برْفب

 ايلا انهو اوك انيك ”هرحالإ نئاعب' مزيل ونا درب

 ْ تاقرولل ؟ موق ى اهتدورف اك مهووئالا عمداواو لاذ دلوع ور يدعم
 ع أما اك ب وطئيسرب د تاقرسملا يف نروح دكو ص بوترفب
 ا 3 ندل ١ سه ةصِيرف مات نويعاد ئاكهلوسرو ماض ابسح

 افي ”ئاكوركونا لاقو اصتداوظو مان و ءر وبا لأق و5 رم ولهذ اك

 يف امو مظعلا ئ انابهارلاخ مانن يسوم ئ اير كوصوبل

 وباداقو:حاص بعلئو صوع نسور ْرُحاح ىف اهريهيولق
 و 'امادجن|زكو مان اور ذتغنالن سحب ويز 7 1 فاكر ”ورمت -

 (طضاوسا وعلو مهضوحاذكو وصمم ئصمورشف نشرب اؤناتو
 اوصاخنوؤل اك بد هرجدامقلّغدل قب نيد ميفس باذغ هدلا مي 38

 ئىأك تاكفتوملاو مات دروس الا زب |حورخالاو اييرلا زو 9-

 !ذكوؤاكملوسرو انج ضيع اينو ا ماثد كر اص ءابببلا» 3 5 3
 ربكامدلائم) نكون أئبدعت انحإف ماتم لحب رركم هدلا محريس 5 9
 1م زج اان م4 اوأم اضم ولع لفلعاو ماولجلا 5

 ل كوز ثمل ص اى اكوركوب + عج يجب اًيبريل اب فاق ن١

 ماب



 اذكو ماضي اصلاح مانو ركوبال (فوئسصريضدالو هزحالاو زر خير
 الخ اةزراولا قد ئصيويعلا مالع ءاننوبركي نوسرعف لردوع نّرهنم و
 | زك و ى اكردمل هددا رفد نلئ اص مهر فيس اكوا مان يل ااصمُ ةلد؟

 كورسا ا 2م ماناب وي 8: مفبف
 |زكو بوغساؤو هربدفعو نيعلاث ا عدو اورع باكو نسمح
 ٌومدقمتالو فلاوخل عمو يندعاقلاوحو ترزاثو مهد لوا
 أى ميلا ئسح ارو ماش يعلا نع اههنيئيرلاخ مات بوساكملا
 ناو يلع قولارابحو مح |ذكو إم سيبس نم ئض وسر و
 وح امهبب مالها لوطل و يدا سار هدا هيذع هرودامئفطع

 مذا معجر مان توي عدالئلاوخلاعحازكو ئصنوغفيد ام فز عبر
 ' انكو انتر ارحل نحو |. ع سود ئلاوززتشال اًركو عود دو ومضت

 اوضغاو نكون ميءاوضخنل مات لم هلوسرهل 2232 كك
 اكدإو و يلع م : نيقسافلا نحن وبكت ىصر ما مع 8

 . لوسيرلا مانهلعووسلا ةرب ادا دلو نائيباورلار كت مانكَح
 .- ماض ةنعاروصرو مات حر تا“ هتجر ف ماسزدهل بدو أك
 امم ةزبرملا لها نمو ئصيطظملا (دب ادهم يدل اخ وئم لضاو
 - مسدوحاو ْن أ«يىلغ الوب ميلغَدل هروئاهن رلصو روجالا نكي

 تو اكميلعب ويب نا جادص ا يسر هاو اكمافع ,ىلخن لع
 بان بوسوم ا و سح عرلا مان مدعو اكمل نكس مان
 هاف نم ةازف يل كولو ماذ ملح مولعب وز ) رون أد ولت
 . داوفةليعوع "هله ئطعم الم لَو ام ياعاهطعواولاب سدلاو

 ئافينسا



 مرش نإ لعب نا ءان نويداجل وأم يسحلا الازحا مالك ىانيسا
 عايد اك دوكن)د فو |معبالف الاواوزكلا ييرلا ئعارب| ب١
 اههدورعوبا )قو هيدوومت ا قحا كو زرخارب ! ند فضال
 ني اظل ان اكمهجران رق مان بريطملا و "لوري مص نإ ناك
 مرطب لف اوروبا لاق و ئضنازغلاو م ان هلع اسولف مات
 هزلا فا هرونامومر نأ مان . ١ اك سد مع اه مكونا نع هردهعب
 امك , راباطاو نيحوملا نعالرب ب يرجح نائاكو عرط الخ بضنوا
 لاق ومعش هيب ارو ريك ايمي مالك | ءاوطل ليد نعال ود هوك ع م
 |رسنالإبو) عرملاباعا ميم ةروكذلما اهسالا عمرو فاكر موب
 كتي ٠ فاه لوما مأتنيسوك امو نولي يعلا الرءايتيوكتو ا ةنبحلا صه محاولا وس اننا هربدقترحلا ذزحو
 ١ 202 «ررعوب اناكو ئسح يم معاضد ابااهرع و
 ىاكرو ففي انة رركرب ال اقو ملعو نوفي انازكو مات
 رادع دوئيم مهم نزع بولد مايربيضتالو ئأك تدب و يحب
 وبن يلعن راو عيجر | ر كو و اكهوذع بانت م هبحا ذو مهتجت
 مانمرل اؤاك]وبو تيم مودع بانت م يدا سار مال هرعبن ام
 - نيس او حاضزع ا ذكو ى اك سفن نع نيؤراصلا عداذلو
 يع يال سا مزمل مال نال ماين وينو ياكمهلهبتكألا
 رونا غال مالث | دال انرئاحرنا لاقو ايلبو ام قلع
  تيوبسسلاف مالنا ترسو نورلا تف ذره ههنا مدزجماؤصالإو

 " وبال اقو ى-”دولهن اهب ويصف كمال أ ةفرزجج نيم هداف مان رظوبا لاقو ىسح 14



 ن ورئيس ازكو حلاصانايع) نيقتللا عباذكو ف اك ةلفلْعإيو
 اووفنإر ون ئ اوركوب هيجل اكنينردو )رح مان وزعأك
 «م. انصنرح نايك نإ نع مات بو هّفْمنالو اكو ريو لاقو سدح
 أ. وهال ماير وبا لاق و ذاك حر اكو ركوب ١لاق ورح ع
 ' © ةبكمالمااو ةالصلا,يلعوسوب دروس مائة زوضاؤح) ىمح
 .ج بول سوسو دلوفوإ تالثلا وا نيّيدالا لس نكد او هلوكالا
 ظ د نامل ةرّقدلا ةروس يف هيلع مالهلا مدهْنرْللا يده حالا ب

 7 يلع ئحاوهو نيبوعجلاز لو مات مهم زدت ماتور كوبا لاقد
 "ل ىلوال يوركولا ل اف و فن ارعد ئموردال ارب ري زر كو, >ٌسرعل |
 ١ اقعولا يصراب» > هز هن وركرت رأي هوربعاو ى اكريحال |
 0 ابتعد ارو نما ضو سلو ةزهف اسبكمأ رعي همإ ارو ئمح
 ؟ ساو وابو يمال ىزجبل مال نال ماب ىيملوؤ ام هديعدر م
 حج ندح تحل !ال | د اسحلاو نور فيك أ دكو .اتطشعلإ ةزرمإؤ

 ماس ملاذ يبس اكو م ان بوله ىاكويِج اي » مريول [لاقو

 مهجامهلا يمل ماتنيطاعلا بر ئ اطر مبوب لاق و ىسح
 لاقو ىضتولجن معرض |ذكوؤ اهاهياقوا مان بورهجن اك
 نولهدو نيسروم ا اًدكو ت اكاوسويلاوداقامو مانورميب
 سلا رب ماننويهن ف ئاكو رميوبا لاق و حلوو
 ىاكملبف نم خام وبركارداالد مانفع ئاكيرمبوب ال اقو

 ماك سر ردعو ص نومي اى أك هناي اد !: نولفع ملفا  مسزط عبر

 اوملتذاو أت 1 ماننمرالا والو ئاكوركن ا لاقو ور 9
 دج



 + وك الا

 لاصوير سواك ل وال ١ ركوبا الذو دونمل تيا ذلو.ح
 وبلا و نس” يطننملا ىم ىاةرركو با ذاق و يؤم ببعلا
 يالا زف ةرعوبا لاق و ارك عرس ذكو. >انن ايا يف مانوركت
 واط امويورغوبالاقو ! ان حاوربلازه مان تدوم ى اك
 مائرهتفناووكيطب املا مان تح ارينبب ست ييراشسا
 فو مارب سريخدن ا يلع عفرلا اييدلا قايح لا عانم طفل
 ما! هارق نط فققوب سلو ايررلاة ارح ا عاته نوعبب هربرقت
 ءاصماطدالاو ماندولهدوكيطبب بش ابواريكيهنراقيلع
 نووكفش ئأك امهم ورعو با لاق وسخ مالإب نعت لد سي
 ةنبحلا باويما دلذالو دك ئاك دايز و قسما كو مان
 اعيوماذكو ع دلز مهصرتو مان دو دلاه مونومو | ادص
 2 كو ناك س اًبِلبْرُم مات نورل اح اك ولقم ميعدردع
 نمل" دو مات نورتيدز احتفل صام صربل اطل هوربقل
 متيزرر لت عوؤست وع الؤ ارْب احس نول وقيس! ا ضرم الارب رد
 /انصه ريع مان نوسوب الخ بوع ضم ادم ىح ا
 الا دحلل اذكه يأت تللزلا ماتورعوا ا اقو نحن وكمون
 زيبوتملا ينجم سه ولام ئاكورميوبا لاق و لت كه نا
 رع ان لولعفب اي انيباذكو ئام انظالا ماننو وفيك
 / دك 4 نمو راع اص مد ااورعن هزإزتقاؤ اكنيملاخلا
 انلوز م ةدنؤيال مار ءونا لاق جنس نيماطلا كلب أت
 لقتال اك ليلا نوعقتس تولهتنامو ملرككو سدشمم اد



 فو هنازته ايئسسانف | خان نور صبب الن اك كيلا وليم نسح
 . انو يرش ا زكو ئسح ريو نومر اعيد مان نور طم هبحاالو
 راطنال امتار وسر ةدازُولو ئاك لوالائ ورعب ا لاو نولعم

 لال ئ اك ياكل ازفورمجوبا لاق رو هدلا اس اهازكو إيش نييَو داصو
 . عاصوبب رم ىهجولا نك ا: نوعرفتسالو ىاكل جا هما

 وح بالا كيوييبتسو 3 وسكت ناك نول وتس مس جتكرفو " بروين
 اهالك مدل او باوخلاولاوسل | عي قلل ع4 اهو فقولا

 أي يعرفو هدلاو لد لونا# يرو يِإ اعز ضو ادعاو
 ققولاو هلهالا نعول ف هريظنكر نه ّقُح] يلغليضو
 رجل جحا اى اغداتس نبكي ذاامو لعجادا مات حليلع
 بازعلا بترد اال ازكو < ندر وجمنق قوالم افوطعت
 (أت بولجياكىصضالاو نرلظالاوكو ,انطنغلا» اص
 نو رتفبو ال الهو ازكو حنو هيام نيضرللد نوعي اذكو
 عاذكو مان دوركلسال اك هيد ركيوبا لاقو تينا مج و
 تنال اهشرل !د هرعداه يرقد ا نأع هسلا يفالو مزح دوضيفن
 لعبحد ا نويزجع اذكو مان هيببمبب انكف فون سلكالا و
 كلذ نايل هدد ايلوال افصو لجن اؤ |وّسحإ ورد [ ننزل ا

 مةرحالا ىو ن ومين زرع ماثلا ىذولاو بلعواففد
 لك ز يعالو اذكو مات ظعل ا حاشوردا ناكل ليدشال مان
 .ماخ نوصررع ئاط اهرس نس ضرالا يف نمو ميلعلاو مارت
 يلكئفولا سحالإ و ئمت مذ اسبس ا: ثوععس و أن [رصيم

 يف ظ



 ّْ نوط الام ردح نهب ن اطلس ئه اف ضصرال يف امو ىنئلاوهولع
 مف فبالخؤ اليمان اضن ورظتنالو عمر واركاكر بضم ريدر اولن و .*اعسوتمولاقافوااوعجاذ املكون مونونذع | برمهبر ١ زهد م ؤيدعو مولان ات نوزعإتو افدوحاضال مان

 نيبم هلو قيس )وكو قايم زنعملا نير نم اكو
 ةيدانينس| هرود ةرإكا تلععن) ءانازهر هسا وياج اط
 ازكود ا<مدع ىاننيوهو ئ مب ووحاسلا حالو يرلاحأل
 ظ مدضوس"يأ ئأرط ادرعسلا اره نمل ئصتب رج ام نوهلد منا
 ظ ومو يذلا عام نال صو زم هازفن ف قون قيلو
 ظ ومح بلا لي ةرقوعربرقتلاو ماتو كللرجتلا ريحا و قبم
 ظ مائروه لما درك ا( نير سم او وصخ ار سس لجسم هان
 نيطاظلا محا لوز ىا<نيهاسح مانن يدرس نلبرب/جيتغب نا
 ظ رج وو ل يم راب ف ازباح
  مرص22 7  ةيرملل افااصاورعوايجد مانادوللعد الو اكامئتس اذرسجج
 2 انزوأجد لئيسااوس فقون رسل ئالاد ةرمهار سكي هدا ]فولو
 نص بملا نهر جملا ريس سلو مص مهين زرع 7
 تما / )ئه ,اننولئاعل يدا لك < نررسوطا ىح

 لاقو للنف ئهازكو ئنحن و ئلتيملعلا مءاحازكو
 يلالا مان نيرساخلا نم نكن برتملا نم مانام يدورمتوبا
 لاقو !اضاعيج مانعا ماتورعيوبالاقو :« أ“
 فاكورعوب) لاق و نسضردلا دذإد ما: نيرحوم ئأث وركوب

 -_- - هبيب< د ئه دك بجببجبيببيسابب



 ,امئامزئ لقد ايل امور ف نأ نحو بورل اب ؤسهرلا اعنكو "بو نأ
 نو اك كونرموبالئ يور وب ناقوس” ئصرالاو ,اندولقجال
 وبالاقو:هاورعا بيؤلإو نير ظنا ئمو مهبخ م /ذلو
 لاو ىء يبل ملا ىح السوكف ويم ,اذ نيصوللٍ جن طاكورع
 ضو هالاوكو اكن يل اظلا يع اس كرصدالوى اكيرجب ١
 نجرب اور ئحؤحلا كح مانيصلا ملضوعل ٌدارالفو
 "ا :' و ةروسا زها ئاكرورجيوبالاقو
 ةتبلع هالسلتاد ةالصلا هيلع دوه ةزراويس

 لملواو بالا كرات لعلك الاليمو ُيدالا نالصلا ها ءلوذالا
 لو هيلع هلل مدقن ركارهلا ير قالا هب نّوسوب

 موب هن ماوهزب ماض )نكوإلسوس اال جوبا ةروس
 ين ورعوبا لا فو همها ى هبل اكو + دوو ئاكريبك
 ورصلادازبؤاكن ون]جداهو ئاكتلائلازو هات نيبلوالا
 مات هيهورعوبا لا 5و نيبماكو,,.اههعدؤسمو مان
 وبا لافو نيو سبام نيبعرعس )كو, امال ئمحا
 روك ونغ نت ابيسلاوروعكا ركود ا وير ْسن ىاكو رم
 وف |ريبطار رعت قف هرود اه ناللاق عضعد زرع اك
 معد مانوزكوبا لاق وذاةويبكعر اوزان اداصلإ
 نان اكورتوبا لاق و تل دكو وو اكردزد تنااغإ :*ةلكم

 تسيل ازكو م1: نو طسم اانوهال |ز ا/نيتفداص نك
 ات كولهداؤب انام صح اهنداوغبص امها اشرانلاالا

 ةجرو
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 ثوشرال ةرعرهاش ١ نكون أك ه رعوح ماتو بوسوي رماتعدو

 انكوالضايلوا هنو زد اهررهو ريهبر يعزك واكد ك مات
 تور شحال | 3141 نورتغم موب م يسع او ان ورضيد باذعلا
 لو (ن ليه زكو ذو اك عيهسلاو 1: نورك[ اص ةنبح ا مأت
 لوؤلاراههاب ركل مل فا اف نإ. نالمعوم قا اجود ماخ
 الصيثارلا ردد اك لاردوب َقخل ! هازف نط قود ولو
 زباجاربجسا مهتوي ل ) ضرما ع رورلذت الفا ئ اك م درطاد |. تن ولده !اساوعلا يلعوهور اطانركو ينيب اك
 وكردزت سلا لوف١الودلووذال ريجلاب يلو مالكلا لوطل
 واصلا نم مانيسماظلا امهنب نص زنعا موسؤنا مسعتا قام (رددا هلوتوو نيِطاظلا نط ذا يلا يب اوحمزحا ولا مكيسعا
 نعجن ميلا و ريكي وحنا 5 نب يك زكو ٌىايددنا اهانا ئمنخ
 اًييَوو: .>نولعج ما: بوح وجامم ماقر مولا لاقاو نسخ
 نيوسد نورت اذكو خاض وممإو هو اكد وقزخ» م
 ازكو بح عجرذ اء اهاسرهو ل يلقالا كو ماذ حا نمو ف ا« يوح وب هرجداد قلغتل هنآ الو قون وبل نوؤخت
 نه!( نير واللا عد مان لوالإ نور يوب لاق و ل ابجح اك
 نير وللا نمئ اكو ريولا لاق و ئسثتوهر ىمال (عاضإلما ذي
 نيطادلل مان نبطاظلا يد وحلا لع زكو._ كو يعلق ارح
 نامرولع هب لك بلو  اصربعو كلها نماذكو ف أ
 ئماذكو نير اخ ا قرون عزولعو يؤ ىنيلهإجلا



 انعب ئصاهيواوضنولاد طزيزعلاو ذيسوبانلو :.ا4

 نيقتفللاضازهويو ىئمزسح كسلا اهيبؤمو اك ملا كوم نح
 الفا اهرمفا كو اصاربع اصل وزوم و ادوع مماخا ئ

 رد ناك وبس سيو اهاونيب نيعرحت او كو د ا(نيلقعت
 مقسما كو ناك اب ابدي كرو يراذكو ماتت ورظننال

 اوروك نعرمتملا مودد. انزع ظيلغادكور هيف اسو
  هرباخ هلا دهس ون اخا م دوقت موق 5 اخروهعر

 لاقوئصونبمع انا اكس رهو سبيبصو اكمكااودؤن
 زباك دبا لو وينر يك فوز هباوظو ن اكورميولا
 :وزكع ٍلاصحإبا قيال بيرث بازعازكم اك هما را يف

 اسف ال|ولاق نئْيَح| نكد راك امالساولاق مات وبعل
 مح ماني املا يه ورميوب الاخ و تلد نفد ظولم وف ااذكو
 مدارس الاب عقرلاب بوقيعنا قزرمل ى اك فاس (باهان زبد
 بضل! هآِرَو نيود اهو ّىىسإ ءارو نح بوهجو قتلو
 اهانصوو قاع (. اهانركبربدعتلاو ئعملا يع المج
 ولو ئمو ةبهلا عه ةراكبملا نال هكئادو م ب وتقيبعن
 أنت هددارعا ئع بربع يسيل ادكوب سس وغيعد احا
 ريغ ر كو ءا' بنس ء! طول وف وو ستببم :ا< تيبلال ا
 |زكو ثا يهصوي لاص ااتسل سس بيصعاه وي دو دره
 الا رون كملا ويضل ئ اكوبرئسس و ضويزئام دّسر
 :رسج ري رهن معلا مددعوم وريم اض)امز كو بو ا( لتزره |

 ع /:



 ازد ويوصب ٠١ :داحوريعولا هي زتابسعس مداطازيعببازكو ماتلرزدع
 ئدرص لا  ئاكلاسوم قنكاد ا مان نبرستعه سحر حي عود واكد ازيم اد
 700 ركام مائانسح اقري :تويئسرل او اهاشش نه: حظيغبع
 واؤس بيدا هيلاو و اكددلابإ] [ئىصتعطتس اه نو اكهنع

 كادجرلا رك ور اهتضيغص, صو دو ناك يعجب ,انواضدوو

 بذلكاكور:!/لماعؤ ١ نس حط بص ذاك اير صِظؤ صنبزعد
 ىم يفر ويظدوفرماط قب )الو ىقوب وسبل نو قت ىوس

 رما ماوس ترجد ئمل مندا ونغن لذ اكوا اخ ةمجرم
 درواف ئ اك اههنورعوب !لاق و ريس انكو5“ةيوعو

 1 نم دوعرملا و اك ةهتعلا موي دور وم لاّواكرانلا

 مملاظاذكو ناك ِيِبَن قيررها ازكو :!”ميهسفن ١ ريصح
 دوروم. ضو ومهسح ! نسال نل قالي: زحال !ئصودرتس

 نيغصوللا يك كدر اشام ريغس) زكو ناك هدؤابالا اص

 برص نيل | لبق ىم مان الوهد و زجر يغو د باطاذكو نسخ
 نيزل|اصو هم ماخصوقنم ريع افكا قاض او ْىاكامهد_ ور كوبا لاقو

 اورو اصاهعدرعوب١داقد مهس يضم اًدكو ئسح هيد ئلتخاذ

 ظ نمو نب نينحر ول هك اح ئ !ءريملاعا كفر مات ببرهئأك
 رانلا [سفف4 مانوسعل ربضب اوعطذ الو ازكو و اكلم بات
 لاف ئضيروبصننن الك ْواك ايلو) نم اك ويوم الا قون بسح
 مخ سركاؤلل تاّيسلاذكو ذو اك ل بدل | نع ماتو روما
 نومصمح اكو مان نيصربجم مهم انببذما معو نيس ااذكو



 نييعمجا اذكو مادمفلخئ اكور وبا لاق وح ةرغاو ما
 الاد مان ادور ظتنمب 011 ل

 مات ةروسلازحإ ئاكور مولا لاق ووصبيلع)كودوزب ابخ
 0 السلا زو  لاصلا ديلع سبب ءروسب
 ونالاقإو م يبملا ةزفبلا ةروس يي هيلع, لكلا مْرَعْبْمْلا

 رولس ما ورعوبا لاهو: نيل فاعل مان دولضعت مان اننريرم ظ
 1 انلحَو عناد عهاباو نيينورعاذكوذ انا ديكس 4 60 كرولا <

 لالصلر وانو ني صعرل وف ىلع ىف وبالو ئ!نيلياسلل
 عازكو ماننيحلاصامو .رفامهرج اهن/ل بالا ةعاش بل ئببح

 يعلو عنبر ترو همانل نيلكاغ

 د 107 تال 8 اش قوزع

 لير بضق و مارحا شت لكتلوسولإلصبكم دع مح
 1 مكوضانؤعرهؤسهكريضمدا نو[ يجررصمى | مات

 0 نين مالغ) نه نحمل د يف "لاو ماتور ميونالاّقو ئسح

 ظ ةدوروج, .”نولهب اممواكةحانصم اكورتولاداقو
 5 :ن.اك|دلو هزنثوا ماتور وبا )قو نة يهارلا نه
 يوروبا لاق و نولع الز كو ئسكب د احالا ليوا م
 يي اونمرا تب زكوو أ/نيرسمملا اساعد ئاكلوالا
 هبراداهرب ازكو ناك هد تمهزؤئلو ونوم اظلازب اج
 .ننهريبملؤم ا اهافكاوه و [نءوهلاو روسلا ةدعوضملو

 مرل



 تويسسا | رو اكورعوبا لاق دج ومعي افّو اك هيد تنل صررك

 نسزكُف اص ريباك ٠م يبسفن نعاوكو :ن لا اكيد إبلا هلل
 نع نضعا اذكو ران مظح زب احوكويكق خو اكن بف داصلا ئهز ار
 | ىرط حبر م 7-5 ربع نإ |نيوذع ست ويبم لالنصؤب/نيطاخحلائ هو ادع

 ريالا ئماصريلا وعين ام ران يمرعلصلا نم مات يفو
 اص ئاهنف ماننبحْوَنح رح ملعلا نهديكاذكو ئ اك
 ويالاق وه اكيتابن ابو نسيم ا ىم نب اه منمويطلا
 ماصنورفاكد اكورعوب الاق و: صد يراعامْئ اكورمع
 »© لاقوسانلا يلعو يش نحا نكو ئستدونغيدو ئاعساو
 مان اطلس م ئشرامؤلا ا: وركب الئ اقامه زكولا
 نيضورسإر حال صار خسر وقسي هانئ ولعب اكؤضءابا الا
 تامس!برحاو مات بسس عئمد لا ههكيرومع م نايقمتش
 وبالاف وإلامجالح)ث اغنم | هاد وربخت د انيغصوملاو
 راضابادو اهنولعتوات نولسزاو تخول هد ىفاكورمم

 ارزف نمل قس اند ١ك ايد 'وئصخع امو نولك ان امهازشو
 بمالدملا ىلا ةبينحلا ئه ىعوجر لهل اد تهرصقن هيفو
 وبا لاق و >نورصجد ويدو ]يل ان هأف نمل قنقون وسو
 ا ريدك نيف داطصلانلطازكو ياس ءسفد ىع شو وس ىه ::هسقتزع مان ملعزباةهه نا المابم وْ مات دوم
 72007  ريخألا زو ورعوبإ لاق اشند نبعو ملعازكو ئيضاندخا 000 م اسفل عمل وتس ١ مان محوذاكيد محد : نيب اخلا



 ندم صور |١

 نينجا اماكن نعنؤدل اد ارق ن جاصو ]يباب هدف نم اك
 نوودوقنالو !ا»:نيلزنم اوجد ورك مانايوقشسح
 ءاصؤنف حرص روظواحن وعجر و نولعافل اكو ناك

 انيلان در ئاكهنكررعودالاقو ينبت اًءازكو ْ ئبجارلا

  وبالاقو ليكو وكي ادي ناالا | زكو “قيس لوك, ونجح
 ىييس نم وكذلك قرنعتم باوبا ئه ىاك ب اجي ُيف_درمت
 :هائاهاضف ماتورعببالاق وز نولكو مل ازباتساالا
 صح ئاك اههذررركوبا لا قو ةنولجب اكو صر اجب ال

 ونام للملا عاوص أكن ورفضت دام مات رغوبااقد
 مخ اعووو نيطعاظل او هؤأزحو ئبب د اكو نيكراس | كو: 3
 ارق مل واكردلا انين ئ اكورميوبا لاق و صنعسويئانؤك
 نود زف ئمادال افكال والا نكل ايل اب اذكو ودنا عمرب
 زوامالك ل جخإيل | ارفنئمو مثلا يلا قجينعلا مق
 انضازف نن ماترورعولا لاق و“ .؛انانش ئحارح)و

 و 4

 اهنذ اكوروبا لاق وا صان اضل ش عزمعل اد ند قوسين ا م
 رريوبا لاق و نوطاظلو نيزسلا ئما زك: نونمضم
 ئاكورعوبا ل افوءاضمدلا ئه اذ وم ا ءاجبتِع ماتاميد
 ظ ايلحم ن الع تبرر صموا لص ر جداد امن لجحادا | ذضح
 بضدارإ نا يلع ْيررصح نزع حاف |رّبال اب عقر
 اقثوم[كءزخارف رهاب ادا اوليغنرلارؤتم | لهتس

 عدلا ح



 نعسو د كا يلع نوال كليدرت دول أو هدلا ئه
 قرس لحب اانا اننيكاح اريح ئاكورمجوبا لأ ١و ئسح

 ند اوعا ستفت نك بو داصاذوز نظف ع ولاص
 اىيرح :ينع مب ئ اك ميعورموبا لاقد ليج ربصم اركو
 ال امال كو ذاك يكلاهلا ئحئيدح يفك كلا داض

 ٌدضنو اكو نب ةنوزما# !النث سلا حور ىاممعاةأآ نوللقم
 :داكنرولهاج ئاقورشوب ا لاق وروضِْيقرضئملا اببلع
 اَنْيْكَح اس هنا اوح نم 4 | ي حا ارو وال« ئسوب تنال
 و دويلات بم درئن الىييطاخ ا ار كو 'بصنينسحم او اك
 ن اس نوف و مل هللا ر غض ئاكوريولا لاق و تأسوئكو
 ريدرئلا نات نورؤفت ناز. ييوهحا م انقيعارلااّضنا

 !انير عكر فختس | اكنييطاخ نلت اناء اذكو ئمح
 ارسال, قؤحا اركو نس ح افحيجر و اك يرعا نتججولا
 ىسهن يجلاصل !. كي راعالا ليوات اًدكو انملحلاو مي

 ءانئيهاعلل ران يلصوم ماني ور كت سن ا ميخؤب اذكو
 هدلاولاننوعكيسالو نوكرسهازكو + !:نوصعحمو اكضرالاو
 يد يب يلاعو اوس انا لجحاد !وسح
 ل سلما ئع ئئعبلا ىهو اوعر | نقلعتموت ةلعحانا

 متوركتوبا ل اق ورمهلبف نمو ييرقلال ها ئه اذكو ما
 ومسح اتسم. !/لودئيجدالفا الصاوتعت داى اكاممف

 مات ةروسلاوحا سحب بلال اولوال انت ةيبصيفلا



 ةيركحكم رى غءلاقروس
 كسل ]و روك بدلا لوؤنو يدالا |وروكُس لا ذازي الو رلؤفالا
 ران يتب ال١ ان ارو اداولو هلوقالا نّيررءلْيد و ةيد الا ال سرم

 مات باتكلا تابا كلت ةرفنلا ةروس ين يلعمالكلامدقت
 رثد :نخافم و زد دوسمورالل زنا يذلادريجوه و:اةوح ا
 اونذوت اذكو ,ا:يصجإلردزهلاو /اصؤيرعلا يلعوموتسا
 ملف وركوتبر اهلا زك و :اكنيزثا محد سو اكاراغع او
 ريكواوزبال اد عورلاب هرجد مزو نم مانع ئم تابحو

 كابل ضِفدو لملإب ىقسن زف نان -حاو لما اوؤسم
 اههأز فاداو نويل إن نونو ايلاب قسين يرق ههاد| نؤللإبو ا
 مان نورل اخ داب يحن نول قيعد/!: لك الا ير اهف للام
 اا ابر ئه ماةباقعل |! مهلت يلع 2تتالثملا
 كاقنملاورارقم | دكو ى#زادزتو اثر اهمؤف قائرونح
 ماتوددارحا ئحٌواكراهييل اد يشب ىيلو هبرهيحئ مو ليت
 اص وتفتح ئهوصلاو ئحملةرهالقا دك كمه
 موتو ه:جابب ادكو مان ئيحلا ةروخد هل متل لا ينركس
 لوالا 4 وركوبا لاقو هسدالق ادكو ب ..لاضالاو لالص
 ميدعقلخلا ابو ,ؤيلاو الل مالو ىف اع ئاثلا د عاق
 مدلوزاثايبازإ دمر ئ اهؤلا ئاع ا يهزرورميوب) لاقو نسخ
 22 لائدلإ ئاكوريوبالاق وب :.صرالا ف لطادلاو ملّكم بز
 0 2ع اكوركوباداق وزيت اووكنْفآلي يسح ا اكو ما“
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 ا |
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 سلا

 روكوبا لاف د داهد ئه) زكو ئب.:ةليسلا نع او ردعذ نيزك

 بز 2 ؟ . عاايلازاؤلوا فاك رعولا لاف دج ييعاوهوكم اندابملا
 زوعج م : كروس ور ارلاي وعمل كيلوا هربحو | ىبح هروبام لعج |
 .اذكو ناك ايم ا ؛دوضغعسالو هلبف اطأتّد كل ذ لجحان ١
 وطعم |مرجب اماكن او (ميلع قولا اهو باسم اووس
 زباحةنعالاوهبلارلا ينفع مالكا لوطل مهب اه لع
 3 ئأك اينرلا ت بجلب مات يق وذ أدق ماد ارئا هوس
 ظ ىبنو مههجن درع بائائمزو [صير نم نبأ مانع انمال 1
 مانو لغلا يقم أك هع اركؤد هل تغن هرود اه نال دبك

 ئموهالا اه جرلاب للملا اًببحو |١ ذك وئام نسحو
 ىص يوم اول: بانتس هيدلاو اكد عبرالا م ورعون١ل او

 هنلاركوت أ يع س ان !ضاعصرمالا ئاكورمتولا لاق
 ظ اذكوذا“تسكاجب مانجما عال مق ذذحإ مامداجملا ل
 ظ ارقزم كه ركحاور وكس لل :يبار دلوتملا ىو ره وثم لف
 ١ لوولل عنان هارق نب ذود ىمثو لفائف هي انبباو رضو

 ا

 هب يسوي سسوس سس سيسي سس سي ضصيبسا

 هر 78 ئاديركوبا لاف دوت فتس 'ناكاينرلا ةايجلا و فاكاميم

 ىسلو اهتفص يا يحلل ئم ليذع نقد ايد | ليلع كح ىصخب ص همت |يند ةندإ] كم هرددقت مسكعوا نر نكيرخ
 كزنا طبر ازلا ند اكلا يِبفِعو لونغنا يذل | يؤم لكاذتو [: اههظو زن اذر اهعالا زا وري و نح/رتيمزجمبب | ققوب

 ا حس 0 لالا < 7حةه4161ا 05 ةشيه تقح 7 022: دس حك ا #40141"



 ئاكلوالا فو روبا لاق و باع ذكور توصل )امهإملا
 ملإ ئاكور توبا لاق و ئصهبرذو مان: ةاوالوإانماررع

 لاقو باتكلا مااذكو نضَتِبْبْبو بانتك|ْر كو (”هنلا دذإد
 . اهنوارطا ئدازكو مان باسحل ا اببلعو ئاك لوالا و ورميوب|

 لاقووسبلكو عيهركملا اذكو ئنراسحلا جبرس: أو

 فو ىف مدر باتكلا ماهزدعوازفئمو ماتم ةروسلا
 . ةروسلاز حا ينعم نيبو يجس | ريهش ىلع
 ةركه ءالسلاو جالنصلا ٍبرلعرجبهإر ب١ ةروس
 رودوسلا يروي نيّبالا اولوم يذلا يلازنلا ملوقال
 هتلاززق ىلع ماروم ا ردزحلا ةرئملا ةروس ئ يدع مالكا
 امو ملف اهعزرب ةنالرخلإب ه ارق نل ئقوب ىبلو ةفرلإب

 . ةدعباج وحنا مأ: يد ركس ماتورمتوبا لاف و نءتؤصرالا ف
 زاهائ او زو اهلل انؤدرد د لعبج د ازيياحو | دوس

 امعيبوهلوف ردع قود مجلعو نيا سار ةدال رص يلع
 زبحلالضإت ليلو١ هلوهود الل والا ينعومالزعاحوع
 . رهل ئيبتل مانو يجد ل الئصإو امنيب لصد الك |ىبمم ا
 " :ربكو وكل اك هدا ماياب انهكحلا اشنن نماركو دا

 مات ريمه: زي رشإ نعوم يراز مقعدك نانوكاش
 افوطعجإ عه ناف !رئس هرعلاعزجبحا دوعو داعو زكو

 فقووهور يرعب ىم ىلع ئؤولا لد اغقو لا ذ سيف
 فاك



 000 بتزووبل" ئاك هذ اعمر ,ةونانلعمو دبي زمسبلاو اكريداالا أك
 ْ مست أ ا(موكحو اكدرعوب اذافورسح نب وسوملا هسنا نت وااو
 ريك 2 اهرهرجد ىمماصانتلحوو مانةمولؤهمملاواخ ان ومبدأ ام
 ظ منو عاوقنساو ماتو رعوب الاف و ردعو ئاخو انو
 1 ققولاو ةهب !رئب الااحدع ال ئبك 0لؤالاو مد ] سبب
 ظ ندزل وثم مان فرلاع يح |ذكو اكدر اببج اهيسلع
 ظ لثصد اهد يا ىوزحي هبه عجاب امه باو زوك
 ظ ىبيبلو لئهرْش رك بزل )إد صو اريصتير بو كم را
 ظ رببعبلا ن !«ي لن يلع نحال ارمهلارعا هريطيإ عحانا قوم
 ظ عد عد از كووسد ب دج فاكر عوب) لاق وحج إد ملث“

 يقم عفن ا وهولوا دلو ةفلخاو ماثصيح نه لادصيّيس ..
 ظ ' ف مالسئ اروهضر نزإف ماتيجلا ماي ورمجوبا ذاق و ئسح

 ظ فاكورموبال اقوءوصتزحالا يفوز اَرُم يمو نوزكرتب ازكو
 ظ .برتح عبر " راد عالربرعح د [ذ اذا ةيوطصد ئهبح ماماشش اح نيماظل]
 ظ امرأ انا ئاكراوبلاراد لعفقولاو افناتسزعحد افزاوبلا

 ظ لالغالو /زكو ماثرانلا يف ذ اك هلبيبس نع ماثرازولاى يبو
 ظ ىستءازإعلاو نيييادور اهقالا اكو ؤاكه زها نضر كليا در
 ظ نست مانصالا ىبغد نإ مايرافك الاه و ضنعال مان موئلاس

 ٌْ نلغن امو نوركشتتو مردحلا| ذكو ئم ع جو نم نسحإ شائلا 2

 ياعدو فبرؤ ننو ) نكو يل عرلا جيوسل مسا 9 اكو 54

 مهرط مهلا ئصنولاظلا ئ اكو رجيوبال اقو من باسحلا



 بيبرط 97 ) ح

 6م: يداعب

 كاوزؤهلسرلا عقبن ازكو مائاوصروقم د ياو يبن ىيلو بو اي
 نا ئاكءاعشاوز ,لسرذكو ذاك لايحلا لاشمال) اذكو دح
 كلوز هحن ) ققوي يلو باسم او مود نماليد هرهنام لجح
 مومو )اه رافصالا يف ئاواكول ا ئسجناومساو هل الورعم
 -هروسل احا مانورئيوبالاق ويسب اسح ا جليس ل انص ترسل مر اذل ١

 ]7 اة م.اق
 نوجد ٌلمالاو نيزسماذكو مات نيبع لعمالكلا مرقترلا
 نو اصفا نه: با *بويوطم نور حاتيس اهو مولعم باتكو
 ] كك انكر كالا الر ىعان١ مات يرظسإاصئخل طالما:
 56 ١ ناك وريني نصييلؤالا حم مان وظفاحمهيدذمع
 0 و ةئيسور هب نوسويالو مهيد دع نيشربدمل ١ وبول اركو
 1 أه نيفرارب نا“ نبيع ب ادهس معان نر وعم قلوالا
 ينرجاتسملاو ئراولاو سراي ) نكوؤاك مولعمد دّقد
 تاحييرجاس م موضي وعوم دعس مان ملعب ا ججريببع
 وبورلاموبو بؤسمو نبيعسوم ا إف نيرح اسلا عجا كو
 ىسمميوتم)وكو موعضموس نصل ا .ولعمل اووئعبب
 .نضؤيمملا ران عوستعم نونعح باويارلام نيوعيجاز ام نب واخلا»
 مالفلو ب ءولحو اذكو ئ اهههلال | مات نيبحردميو 4 نيلبافتم

 رم نولسولاو نول اضلاو نيظداغلا نمو نورسننو مب
 فاصل زان ورتين نوكدحا دكو زان يرباغلا لي إ!'همردف
 - تيوطقنالف ,اةثررتيتي يصعد كو ب تنورعؤن داك

 2 ظ



 ئ اكل وميمد ,ان نيدعاف نيملاعلا] كو: اك توري انو زيابح

 ىببموصريوول يد اكؤ ايف حر اجنيمسو ىلا لييعس نءاركو
 قحلإمالا | ذكو لت نويسكت ااصئينصرعم يو نيلسوملا مات
 الو اذكو ذا« ميهلجاوزا مظعلا) ذكو مانملعل وسليم
 نولي ازكو نم يصخ اكن يرغول لح انه مهلعن رح

 هربصو | قنبح هرعئام ل عهارا مان يريم نيكرملا غد
 فقولال د اغفو لذ سبل هل ةذص]جحئ اذ نرالجد ئوُسف

 موومازحا:!ةنددحاسلاح ان دولي دونها الولع
 ةيبكم لاخلا ةروبس ظ
 ثيكشماجي ءانوور و عتش ال يرو اهيزحا يلا َجِبقاعاداو هلززفالا
 سوك سس ئاك ملا مثادوئناذ فاكورعولا ل اقوئسخ

 فاكوريوبا لا ونس امدح ماخدال او ف اَكْو )ام ىيبع
 يلعو اص يسياعى قولا /والا يلمح نك يلعئةولا لّيفو
 ئاكولكان ئاكورميوبا لاك و داصوذ ايمو د ئاك ئاثثا
 مت اتورميوبا لاق و امفعئسحاىمقنال | ىثبب بورش اذكو
 نيل عنالا» ما:ةنيدزواهوزنل ماتورعوبا لاق د اك
 لك عمو »د ميش ميد ماني ارياخ اهنهواركو يسمح

 هرعئام ومر ئمل مار ائلاو لدلا نر در كوس | تلو أك د .ارملا

 مولا غحر يو كلذ يلعب بص د ئهورش لور الإ
 ان ) ئسج نول قيعد نو اكورمامرؤلاو يلكيوَمو طقنع حازعس
 لاذ بص نا ئاكو عدءاَماوتعَنا يا ارعإل ب هديناع يصح

1 
 رس ا

- 

 هلندوبفشس. يات



 نيب ضف ود نان إو َدوُحَو قلخواز حب لورعد قاعاؤطع
 عانت وركذي اصودإولا اقلتخم مالكا !لوطل نيئعط اقنملا

 لح تاءالعو داك نوركيب نووي كزحاومإادداهم و سبلت
 انهوضخال ]كو زسح ووك غزي هليل نك مات دردهج
 صو |تل ايوا يثاب هروح امو هازف نم اكن ويلختادو ميعرو
 ”ئاوبإ سجد وعل زعم صو ربلاب هرهد امو تلإن هارق ىل

 'وسحتوربكسمر جاو هلاو بونعبي ايا اذكو مان ل يحاربخ
 نا: بت نياوالاريطاسا ,ساريربكتسملا ناك وبعد امو
 ةبحاعلا ينعم يمال تلوح زيابحرمالا مال الجبل مال تلجح
 كزورزياخ ى اكور توبا 05 وز رياح يوم ءودوهتعلا موب
 هد قلع اور وحاعا 5 اصدر عساك راو ئح مات

 يل اص مهو د ومات زارع يما ىسارمال هرجدام
 نارداحو ىوزحم أر دبجرنحد روئاهزجح ب مان يسرداه |
 لاضو سن ملاعب سارا ربحا )و هل نتن ذ لجح
 لوال ار ايتنحإل او يلب يلع ىتؤولا موز احا دح دوس د

 ُئاكنولتت 4 امن ماتؤرال اق دنياتلا يلعورمتوبا صضساو :

 حانتتيريكتملا ماك امهم وركوب ا لاقو ااصاهيد ءسدئاح رك جس ؟
 نيفتم او ريحا ر كورا« ةسح ءان]ريحاو اة اهمليد لنا نيل 2
 انا ماكئيفتملا نو ايدام و راهرالا اههخت نمو اهو لعيبو ديلا

 انهو ذ نجحنا ياجو ىو زحنإل وسرُبَح هزجناد عمد
 مان نولقف تلاحم كيلع مالس اركوإاصويببط يبا سار مال :٠

 مهيأ رمل : ظ
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 ًاواباالو اتا هومز هتسم راك اول عاخ بح :دوالظم مهنف نعاذكو ناك
 ماركو أ دوعاطلا/ مات نيبملا ملقى نازكو نكي ىح جاسم

 مروا لاق مخ ضان ئع و أك بجد ئه ماتبي كلا مل الص

 تسع دلو زب اجبر لي عدالرهام يلب ىانو و اكت وهف ى ماق
 هنثنوؤلتج وبا سار هدالزوجحاعاو هلو اه هرجن امق لعمل
 ةنسحإشولا و ةرونلا ةروس يف مرئت وكيف نكد ات نيب ذاكر ابح

 هه ريس ربح رود اهزعجن ان نو لعن او اكول راوتكا نمح

 مان وظوس |ورجاه يذلا اتهن لعب نازبابحو تود
 ورعيوبا)قوؤيكزلاو نولجنالا ركو زنا يهيم ا يعوي مح
 ندور عشيم الزي ائصرالا مو ماد وركعتمإإ مهلا لرب !اح ئاك
 ثورطاج لي اهئلاو ا دكو اضن نم ماير نب . يعاذكو الد
 ئاكتورعبسال صلوحو كيال داو ] رك نهب اد ىح مان
 مودل” و حاو الص نينا لَمْلا مان تورو امزبا جوع

 اقالاو نس نوبهراك ه زجن امعإ دّببالا ةهاركله صا الو
 ىييلوافن انس هرج امزعهن ١ مان وفتت قاكاًبِصاَو الص
 نورتسنخعاذكو ذا هداني ملبه اهب اًهلخمم لك ذر عجن فقد
 امانينا اعزب اجمول رس م هيرب ينإى ساو شال ينو/ لب
 دررتهد اك حانغزر ارم مات ورعونا لاقو ئض:روزيجب يوسد
 اذكو واي ناومّيشباع مان ورعوبال اق ووك هد (ويس ىسخ
 عصووسلال ثح مات دوك امزس#ةبازنل | ف هن شيام مظك

 يم هيل ةلبا» ؟

 ؤوأذاهله 

 - هس هس شم سس كم ع ع محل 101 د تي ب روك رو وج سمع وز ل ب رس م وير وبسس سمس ل بج بوس ا

 كف هسسسس سس وسواس هس سووا تا تارج. ...٠ هسا



 ا

 اكسو لارجاع عكا وس
 أىعا مات وطووم  ح يئدسح ا م4 ناد اكنوهركماع ماخ

 :داكاهتومرعف كوسوب رك ءانلا بارع مويلاريموبلو اذكو الص
 لاشو اذ ام هروبام زعه اك ىيبراشمل مان وعمر عم

 رهالورتد )عجن ا ماتو ةيرعق و طد فاد يفعاف وطعن وحدا را 2 3 ٠ ٠» و٠ .٠
 ضو اموزاماَيوِس ءاث نولفيعتو اسحاق رو بوزن
 يلع يزد ئةرييعل ار بعا دا ئسح ن اولا ئلتخ رحال هناك

 ماو زوروكزكا ل هدحلا يلحربعا ن) نسحبىيبلو نارقلا يلع هند

 ,. 21“ نيوكعتب ف (ىسانشل ا فلس و ذك ةداولا فلتخم باس
 اوسديجونمااصوزرلا و متسع ايسر ذكو ز اكركاف بن ع
 نومحوي :/تابيطلا ىعباجةءزوحو ماندورخك: اذ
 مد امزائمالامددو نوعبطتسالو ار كو 3 اكن ورعكزب ابح

 ءالومالصيلجر مان لعيالؤحوونيس ملثدولخال بز عبو (
 فقاوهوازحنمازاو مانميدسريتأال/اذكوزباح  هالا برص

 ئ أ هساالا مان دوركشتت :.اوئايكن ن ولبشال ماَئْيِدرَف ناخ
 ءال الظ مان يحيل ارمكضاق| | زكوزاجانكس مات وسوب
 نيبلما البلا [نكو نحن ولتم نيشكتاعايانكأ اذكو زياج
 اكو نان وتْيغتبب سحب وزوال !زباجا و وركب
 نورتفيزب السلا اكون ذاكل نو دزم تورط
 نانيئؤلا ران نيهاسفل لوهولع/ كو صدور سد عأن
 زكو تا المن 1 !:ةرهاعا ذا ئمسخ د وركزت مانيعبرل و

 نولعفت



 ديو من وول هس هاركو طبيو ةد١ نحو اس ايدإو :دولعقت
 تيقن عنكد و 6 ليلو ان هظعاوكو ما نوهت متل اك اين م
 نمو انكو و اكريجلان اطيلسلاىع مان نوليييؤخف إب م7

 منسوتلا يهمل اه[ نول عيال ئاكزتئعم مان توك
 مانميل ازبار دامه رهيال مات ييمح سرع ماشين ةلاملا
 ناك ٍ عاب اتردلا نم بضع مان وبول )م1 هسداتاياب
 هزم ير ( قعر وفعل و اكن وؤناخ ا نولفاخلااذكو مانفيزهاككا
 موي | © نوصتشإ عجن ) وول سلو هن !نوضيح هرهتايزجحبا
 - 2 يألا ور قو هيف وركوب لاق بوم اظ توحد أَي معا د كو مان وليظتالز با يتلغعاد ىات موي | وعنا يا ارنعالاب

 كلظبازكو هيب ميلاد ْن 2 بوكا | مسح
 ندمان ه نر كينج #ل نيدلاصلا| [وكو زو أ“ ةسصوسح تساووجوسحإ مخك اك نير تملا نح:. اه ضهمحب ان ميه
 ةلسمحلاةظعوملاو مات نونلديع :.تديضاوعلتط) مان

 ا ا
 كزكللو ا كو رباب هدإبال | موهضربصاو قنصةربرناصملا ياك
 مأتم ةروسا زها نوركهنام مهلع

 ةيلعايازشا ئب ةروس..“
 اننايإنمئبروي ناملا تايال|لث وزفتسيل اوداك ناو هلزفالا
 ييعأب مرورا بضد ند إزاك اليكو و دوم خا وييصسلا أك
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 ف ا
 .دراضقو

 هرم عيد <

 ٍرااَولَخ اكاريبكء ان روك ةةيتيوعل التل اوزيوقت ةارقيلع نا انو)اليكونمّيلربلاوا او َيَتِب بصنانا يذوب ويلو-
 موا يح مان سصحواخاندعو اكررعوبلاقو ,ريكجرب نأ اذكوضاوْيْزَشن ناكاهظو عريف يكاد امال غمم زب اح
 ماخ ابيسحؤ ص ار وكن ورع ئازكو ذا ءاليصنت مأن بن اسسخلاو ى اكل يَمَبآ مامالوبخالسوريحلام مام اهلازباج
 الوسر بج ر حاز و ئال ع ييدعز بود هبحا الو زيا جه سف
 قبصاروعرر ماشإريصن جودرعتنم)نكو يح ار سنن نأت
 نغ لص/ ]والا كا الوهو زود كو اصير الكل وكشساذكو
 رلزفام كوتا ل د ماتا روظحم ئاكورعولا لاهو رانا طر اطع
 الوزؤعا كو مان اليضفن ئائورمعتو نا لاو ووسص ضوعد يلع
  رهةقلا عا كو اجانينزكإل وقؤيحاناسحا اكهاتإالا
 زي اجنيطايشسلا د اك|ربذبن همم ئصا]ر وه ريع

 :رلاودرخال وسحر يدك م صرلاباو | نكوإ اص ئالم) قيسح زيتا قيوادوسع ذكو: حبو "ليو
 ئعماروصنه, نئهان |طلس نسم ادار [ئاكال بس .ر اخ
 اهيوركي رأوا راجرم فايل | ويح هردسإ علبي حا ركو
 نستاروفدالإ هنهرو | اهطع مأت و وحرم, هزل ئع حاس
 :تاروفعبو اك يحبس سديد هو |ريبك ولو اليبسة ذكر
 اروح انك ماك[ ووفد نآكإزد» ماذا يو اء ار ويس
 لواوانريجب سا ذكور ةثكرورصإو :ص|ردربجر "المس

 00 : ترا وكلت

 - - ووو بح



 روكوعيب موي اركو ْىاابيرف فاكوزكوبا ناقو اص هم ةوم

 ماناليلمالا ركوعرب مدرك ريع ءرادعت ز روم بوضنح مويو

 :اناليكو ئضوككؤ هد اتوبكرولعا تر ماَماتيبحال ب ئصإ يح
 انلو ٍ علبوبن زب اعيجد يلع قا ورعوباذاقو ند ْيمرالاو
 اص |دركس انارو نجم اكمب ا ذعدؤع او النون
 طاحإ مانافنوخي اصاعم اولظُف نولوالا |دكو ماتادوطبس
 مدالاوروبس | مان |رينكأن ايعك ازهلا يوكو ْدتونتانل إد
 ال | نسسئدرعو !!صارو هوم ئاءاليفقال ااصانبط ونوس
 ئصايعرزاءلضفئح مانالبكو ئام اطلس ميلع ,ات]روزع
 ره لغتل سحاليوقاليكو اروئعكو م صرعإ) ركو ف اكد اياالا
 برضوب)ا ن | ماناليضفتزب احتابيطلا ئم م :ءاهيتن هلام ةرجدام

 |ضركرفل) بضنن قالو ركراواز ذاك جوز ارضضإن ةرؤج ام لضم نا
 هرعبام قلعت اماني كري اغاورجراغد يذا ارككويبجن در قبس
 اليف اهمعاغإب نيجالف) نيب امرجد ايمالف اكو هلفاَم
 ..تتانلسر ئح ماناريصنإ | ,3ِليلق مليح اليبس انكو مان
 نقولا دورحإل وزر فاحوبآ هزك دن ائردلا قع انا ونع
 قشاد و دهنم ةالصلاي لع ئوطغ مز دالربغلا اوفو يلع

 ماناقوهر السزطابلا| رض ازكو رحادووعقاككا ةلئان
 نعلئو ليسو (اةاليبس ئضامْسْوَت ماناراسمحن[«نيسؤلل
 زكو 4 اليلكالإ ةزفملا ةزوس هربظنمدغتو وح جورلا
 تا اروع افا ذكو مات|ريبكل يلع لير دنع الا



 و

 لوطلو َيِن)سارام مالك نال اليبفو اريد ذ ركوب اعاعوبس
 ير نايس قارو نطور بولا داق ماثءؤرتغإم انك مالك
 وربح هرود اهرال يفر ناوعس لاق هإرك ومن

 نةيعصوللا الور لزب ل زن رصسو نمد روسرلا نع
 ككنيملاومب زاتاويبصمؤاةركتسو يب اوس اوبك هج
 | دحر 7ارييعضإباٌرضو هن ود قمأيلوااذكو 0.
 دال ىاغالا هيدح ماتاروعكال اون ةيع بيبرال ماه

 نع ونهانم ناو عز امم الص انس --
 قح ارو محافبعلتو اكوا ]قسم !نالادوبس مه

 3-0 ب 0 ديجي و مالزن

 32 ودها خلوي انغعالو ىو 6

 نويل | ةروس
 ابوع ينعالوإ ضقولاو قرم ةبالا كسفيريصاو ملوك الا
 [هبتيلع قويه |ليقو اهفوز زنا ي | امد يرشسو
 و4 احوعول لعذر لو انهْيُد باتا ل زنا حملا اك
 ئنود ضلي خول ع قولان اند ةدإ سار ةمانبل والا
 . لوالا اكداو حراجلاصرر أه قولاو يأ ماع ريالا ةهارك
 مه مكانك هرمعيابأل الو اكو ان /ر لو: امال صأ
 اع ضاذكو العصا 1

4 



 و 1 والام 4 هدب

 هلا زان ياو كو انوكنه د ا جوج اب

 هامو ماما مهدورمتوبا لاق وذ اء ابدك ده ىنم ناطلسم ياي
 سات عرل ؟ اقووعوب هريد انولغمل ويلعن قولا نسال سناال دو ردعل

 اا ,ان سلا خاب ئمماتأمهمورمتون) لاق همة قالو تا“
 نيدصولالو لائشلا تادودوكرو رس رهادكو ذات كوسم ا

 را يدل اذكو ادم مهيب ابعدو
 ىدعارعتم ءانزيتب:ماعازم# روحا ناين 0 ازيا
 مانو اص ربعلاب رودس مهلك داب ماتورعيونالاقو
 نااز ذاك دا ميسر نورها ١ ومو اريلقال !قيحب

 [ودادزاو مان وريوما لاقو . .خزرتس زإاص ياذا مان
 نسي ئهو اك حسو جاصزمرالاو اوبل اكو راها عمت
 ةابح اة نر و اكمممجو دوو وبوس ا يلم مانإ عع ق

 هوقلا وشب ابق داوس اكو نار فكيلف م 5 ارج ضال
 ثا العؤمح) نمادكو ءاناقغترماسابارثلا ىّوب يع
 انام يمل ازدخا يذلا لائحة رع ىلا عيضن الان ارجح

 . نيضارنعا ىلا عيطنال انازجحو :لا ممن ليدوا نيماجح
 0 يس ريتبم سيسبب اجا ان لدارالا ع هربهو )رّجسملا
 دهر درك رز م هيفا لنور فمو اي هم ذك ذا اعرزلإ يلد
 الا و ئسحازب ارح) برن لك و ْاكةلْحَي لاوس 01011



 هورس ومر<
 ةرايصسااصا

 ٌفاكؤريوبا لاقو نحارلا ةايحلا ةّيمز ماناروتقم ف 3

 اهاصحإ!اكينف امم .انارعوملاسغصُو اير رهام .امالها
 و رع عكز درا ادج)ادكو مانازصاخماتورعدالاقو :
 لرميوبا ذاقو حاقد وه ارنمعو مهن او الٍريادك و مام

 ةاكئيرزئموالتم اكو ان الوحُو لئماك ئم مادافرصم
 اقوئ حوا ادب ادا ادكو لاف عراك اج ماوه
 ني اع مادا وعم, تالقاوم ماتب ١ زعلائ اك روب
 فاكورجيونا ل اقو مان هركذ ان: !*تروحلا# ابّضدو ابوسازكو
 ننفوب يمل هى سود ملك ص ابيل جحا ل١ اكول رليسؤفللو
 ادج اي رعا وم الفرا دال حتسوب مالك ََربَت ىهرعهدا

 دمج اننا عالغفز عدوا ابك رؤ) ببحتا يلى اك
 ناهد )الم اًصمَضع د اها حرا ىلع ماتورميولالاقذ
 لايفاريص عم: ا“| ونس دار عسوله اّصَصْم نيرالا
 ينوارئإ ا سو اصيزحو اركدا دك ؛ ام ارحا كل: دكاوْبَح
 ئاكاركد لجمزتقد رابح تيض يلع شذ و ولو أرسعو اريص
 - نكي يفيد ال بحل كدماَف أف ارزعو يصوم اذكو
 وكدإ نعول يرزم جرو احزتلو احر وكو زن |ء ايضع ما :لوبص
 طكتوانسحإ نو: هس وو ادع ::.داركو همع ,ا ناويه
 |رسازكو ب الْؤَع مونوموا!ضايبس د و بْخ ردك لوقو اد, تس اببساذلو ار.«
 ديرما رعى قولا اك يون أك ميلصو نافام درو ربو

 نمحإ



 زاصير نعوم ايفازكو ْن : نار طف !اضاورفنا لاو ىرح محا

 يلوا ل :اورتس ى الاء جئاكورعوب١داقو نضل يف م.اقح

 رح هرجناهزعجن) ".:!ءلل عا نيرشحال ادزحازت م':الزن ربح
 :اةالأءوص نيرحالل اتغلرعحت ) ٌىْفود يدور يجو رجس

 رعاوّلا | دوم والوحاذكو ماَناَوزهْزأ+ انزو ياكلاربرقتل الع
 مايك ةروسلار_ارصحإ ]+ افلصالرع ناك

 ةنبكد مالنلا اهتلعز سرع ةروس
 ِفرُكَنَبِبالا فلخي خرج ئبولئيالا نزف واقتر دس الا ل نقو

 نسئابركر هرّيعنروملا روس ئ هيلع الاهل !مزقن ى

 لان مايل ازكو اناقه عما ىف ىب مزادات ولا لَقف

 دب ١ انا و اينعازكو دا ايعس ,اءايصرا) نومي

 مايغت|ز كو ذ اك ةاكزو لج ةوجد اينو ارك مان ايو نساك

 نحايوس | سزادادا جالصاوقرسلصابح ملءاتيمع يسح
 افاق اهضفمانم ةجزوازكو ماترلو نيه تعاين وابكرو
 ريالا يهاراالو اينطإنلل ارواح زسو يلتم )فاك

 تاشاؤازكو ْبخإب .: الص[ تاكيش | !اسئْيَع ف و |ريج
 ني ماك تلايلا بدذ ال ناكلا ئجمرعودالاقو ايمو هبل )

 ريش ب ئبدعأب انهاركو و ننضايعشس ىرل ١ طور ارك اكتنك

 تورت غرانا يقود ونبلو هملول ١) تاك

 دد | عسب (رباورلو نع يلع عووول وو اك راس مم اى

 هللا تاو رف نل مان والبش ى ايو | !انثركاضما ايف اكنا#



 2 تازمالا

 مكاو عماد وع
 ٌهَّرِصا كلت

 ٠ ىالصل اب ينءافطءابزغفم هازفئلم ىقوب ىسلوةز هاو

 . ناوارعا ىضفاذا هلوو يلع|در ير هدلا ناد يضق ورعب وا
 عييور زد اله ورتخا يا عسنهتاهبو ا هو يرعاؤ هلوْجد ىلع
 ! نوب يقح ماندو ررعاف وكيت ياعى قولا ئئسح مرو

 "وقال كو ءاتيبح اء نشوداي موي مانفع مهيب ارم | دلو
 ابل ذكور“ ارنا بانكلا زق لن بوععرب رب [ىاهيبلع مو
 |نكوراب ايصع: اكن اطرشلا ابوس |زكو "ايس لكرعيفخس الو
 مكايع جور ار كوز اهليكعمالسايلعو مهاربا ابو تلو
 ىسوه ,انايلعماَيِن انلعح بوقيدو ئاوساو اهّقشو
 انت نؤراه ئاكوركوبا ]1 و. اين: ايننالوسو وب عب
 خونهم ةاكرل اوياض آر يئالوسر : ةيغامسا بامكلارك ما:
 ئمصايلع ء أك [يِبئاهمرصرب يسرد 'ب اكل | يي م ايصوع
 ماتور توبا لاق يصار كمو ُوأك انيبنحاو ىاك و رعبا لاقو
 روبحأ ارو قباسارهمال_:: اهأبعىوملداضتاومملا
 ففوناؤإصا | لاصرعو يلع ىقؤلاو ب هرحبام قلقا
 نككه يطيع دال الاصل عو يلع قمل (ينع ىلع
 خجلا تولحروت ليلو١ هزبح) ونيدم نة وها يام أت قم
 - ىقيالذا ئحال او الصنف ا ربح او [ىدبْطا ثيب لصنونالو
 بعل ام تبحلا ئد] رن نزع ةنانيحاد ا" ييثن يلعالو هيلع
 ايف راك مايعو ازكو د امالسال ا ايِناع اذكو أخ
 لحب + يشير كلذ نيب امو اذكو لبر رهام حام
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 وم للبر ىالزن جحد ازيانحو ىوذغتا اّبْضرْبِحْ ور سلا نرد
 رزكو د“ يعيب اهو ين 1سرر ند السدو بن ىزكت ناورراحو

 ايكح اين“ انكو 0 ا" ايح مان ويوم لاق خراب ةنرابحل

 هام .ايتحإ امهكيضف :ءاهدراو مادايلضو اننْط) كو ءاص وام

 مادرمو د هاذكو اةادبحإباٌّدَح [بفواذكو يداي رص
 عدرورجزاهال الك نع قولا هنمرياو ءانإ دمعي ا شادلوو
 ادعوك قولا ئسييد الاوا اعجينحمباغل ليهو 'لبق ال

 عَن انيف درعا هلك ي فابيو رم: اوعوأنأ دزهااصإ عال ن ود

 هرمباعبضمادا ناإ دع يميلعز يسمن انادصاخه

 أعاور صار غيب بص ! ريب احو الان هيعفا يكب 31

 ادلو ُنِصِلاَمْحَت )!ا ا دهب | درو ةنب] نسار هدالؤابح
 /راوئميلل وعد 201000 درطغيب ناك د ١ | ايسيزرا اح

 ثانإوو ماث |دْرع ئدحإ دعو اكا جوع: وولو زمن ) تاي
 ؛ + ماتم ةدوسلاز حا )اص زق نم ئيحإ ولام

 دبَلَعاإط ير و وعمد

 »الو نص اين نمل هدرعملا 5 ةزوس و هيلع مالك امدَقَتمَط

 وبالاقو وهال فحاو وكرتلا | زكو مانوكوس العلا
 نيخوط مات رعولا لاذوْ ا/يره 3 ئاكورمم
 اكو عرش 76 مأت ييركؤل 9 (هئنررعاذ ئاكور جوبا لاقو

 وان يسوحاب مات يدزنم ادويفخإ داكا يدع قولا ل يقو
 واكىش ئاكور كولا لاقو اذا يسوهإب ىؤعزهإ برآم



/ 

 اوهقفي ى اعوركيوبا اقع: يطب: بربكلا يلوالاخك
 لبصو مروه رس |ةزمه تلمح !.7يع |! اصير وع
 باها ينكرءالل اداوع وكف نينيحدرشسا هال لق الاو
 لإ رخو لفكح نو ذلورعواذكو !"يسوعأب .!: ]ويصم
 قرره يثعقفولا] مك د يسوعلبر لد ١زكو راك ايونع

 را كاو عمس ص ئطم) اي شبنعو عطا د كو” وكركذ 00
 زفانكو زاكي سوم اب... | ل اونو يره ١١ و كو ضر نع
 اغني ناش ئحإ أم اهلا ئم يلوالاو يده
 وعستو ا/ى]وبزكم مات يوح)ة رات يطلا فو الرام
 نس نام ييطازكو اك وس ارعوماذكو ا“ ملم
 نعد اق عمو ي يذعلا |دكو نا« كرنم ١ نع باز اذكو
 ؟ةؤْقْيْحاْوكو ناووستمإاءاوضلا لد يل نوى غنسا

 بع 1 نواا يسود نوراهازكو ناك ١تبح
 نفاق تنآامو انرانويذلاو) دكو رض ادإب ادع وعملا
 ىجيالو قباو ريحا ركو هاوعسلا ئمامدلا - أم ١هزرهو

 "رع نانيحندا عمرو ذر ايحاز اواكبولعلا تاعررلا ناك
 يرد ماركو مااهيدو نيرلا طوب سار تدل ةد]جررملا ئد
 .راوج: ىلاد < تحال اكارق م و مانئ سالو !ا سبب بأي
 بان ناربودتل اواسبب يلع هير ب ضاخوه ومالا
 ق ظ نونو انفزعوئنكالت ناواكر د تةغالرلا اشر طع



 يرهامو :.«م هتمحاح ن اماكرد نتخاليلعة ازفلا هر و
 رمح زك و رانوووهونتخو نابي نم ءرايدع”زيولسلاو مان
 ب رثح عبر + نس يراسلا راك ينمزنل يعينا ين عو أاكيسوماي يدنخا
 هنمْنُيَف اعفدالو اكو ما" يشف اهات د كفف اذكو ماج ااص7 ويعم انكي رويوما زكوؤضانسحارعوئ اخافس )
 تيمخد ا: اب ىبنت يسوحازكو ْو اكويرما|وجيطاو ينخ
 قبر اه. ل عزاتوحالا مافن مولتخول نسخ سايسمالى سف ازكو: |( ورعاسايب ينم ا دكو سةر
 مهلا موب ئحال ده بَضن داب اهو اًرخال اد هوجنام بضدإفذا اليحر اكميع بيدل اخارززووارك ذزكو دم“
 و البا ذكو ,انالووما يعرو نم كاسم الازم جحخاك "ا اثمآ الو اذكو ما :امرهب ال ا اكرتسعالا يدا سارذمال
 هريجولا اركدوهلو يضهالواذكو مأت اطرح ىم ٠ سك عويفلا عا
 عْشسالوو رح ضجدلا د كو نأ, اعيلجاكمع زورو ىصلذ هرعبافلصوناو!/«ةيكونخو ةنجلل قرو ئحاذ كو واكيلبتال ”- اذ ينال ةرم ارم تاو ارق ل ناكر الو ملام“ قف: “ين ويلا امزعوالعو هينجو د ٌىحلاكلكاد
 تاباب ىسننو اريج )د كو نوايا ةهيعلا موي مشع وؤسح
 + دوقتلل اذكو ماك قزم هع! «اقزر لكاشنال باد . |نكو مانويع مهتضنل يرن نانانب زعل بقو يخلع اد ازكو ريملا يوالر/مينكاسم و ضبا رئساادكو مانجر



 مانؤروسلاحا |وصحرتف اذكرو. .”ايك ك:تويلوال اكو نإ“

 ١ لإ تكلم ماللنسلا و ةاللصل | مهل اي ال | ةرؤسن
 عزجح) يذل |اوساو اكو راء مهولَكةيهال !بوصوم
 قولو يعاب إنوضدعوا و در تيضرااع وورد هرعئام
 صرالاو ماندورصتسو ام يده او رشا ْئر يملا ئح الرد لجحت)

 مازاكاه انكلها مان تولوالا عاش اهرب ةيلعلا اج

 ير احادكو أك اعطلا نول امال متنوملتمال ما: بوسوي

 فاك نوحا مان نولققدالقا زب !وكركذ هنع ما:قيعرسلا
 :.يبعال (ا"عيبرماخ نيطاظو نول ًانْسَو نوصكرباذكو
 عاق ض كوب سلف الاو ام يعما تلعب إ انانرل ئح

 هنوباعزجحن) نأكنوالاو : نو وَص قهاز اذكو +“
 هلَبَق امولع اؤوطع» مذ عجن ) ىقون ىسلو اق انس

 قاف انرشعل مان نورشنيب الصد ووتضم الذال و »مسدس
 مالو د وليش دكو اد اكل عفماع .ا نوئعصد

 عزل دم لوف ئمو بضنلاب ورق نا ىلاو ىليَص ئعركذو
 هن اىهسؤ«وو ربع مانوصوخن : ال يلعئمو

 د ع نوزجدو نومركماذكو 3
 2 يازكو نه امقدعم دان ني اظلا وىزجح نان منهج نئدح

 ٠ "2 نادورتهمهلعل !ازرمبريعا از #بوشويالما

 ا ولعت اذكو ندع ئم را ثرورو اك: |« عت هلاك نود
 ١ 2 ئيدرءاص ظ ظ



 يما ازكو مان ووظيم أك تورصزرم لد نيفوابص
 ١ داك د اناننور هاا وصرععو اك

 طلو يجول 2 زق ا ذكو مانوبل الا نواه ارا ىح ماخ
 نيب احاهب امين انالاع ءانىيلاظواكبورزبد عجب

 كيزومارنبسر يحد رون نيد ازياهوبقتنملا مات نيبساح
 - 7 وسر ؟ مام نوركيح + >نووؤسم لاتعد لعحان ا نققوبوىسلو

 5 انس 9 نيجعاللا ئثو نيبحو نرد اعازكو يم نووككعإا»هيممللاع

 0 ىصضانس هم نووعرت و نيرددع| كو ُى ؟ رهاشا نم نوره

 7 وطب واكذا ميه]وب) ابو ندرس و مهارداو نيملاظلاو

 هلوئك ىن”ىلعف ي١ىلخيزد ىلع فول وع ليقو ح أك

 اكد وعطيس !..:نوملاظلا ٌ دهر يه ر يبكون لبقو

 نلعائازكو 52 نولغمد !انتودلا َْن و د عر هكرضنالو اكو

 نس ملف اننأك نيلاعلل نب سحللا | زكو ضجه ارب ىلع

 الو[ لع مهاربا ةضقرتح) داك ماني داع نيدلاصاذكو
 نيحلاصلا ئع اكان تجر يي نعقس اذازكونئ امش املا!

 داهلس اه انميف ماننيعمج اااصانت طا املفعلا م 5
 رم نيففلؤازكوا ركود ةربطلاو نسب !اسالعو كح نسخ
 ظ ويح هنو جاسم . يحتروركأذس

 3 ترك 22 ؟ فاتن يربا علل ضئِخوناعإ: ونا نيعارلا ماننيطخاح

 واو نط طا مات نيدل اسما طك نيرباصلا جمل كلا ذو

 3 هو هل! نيالا ا تسلل نماذلو تا



 مغيب مدرم |ئاكدو ريعلذ نيملاعلل اذكو مان يع اخ ئسح
 ظ اكن وعجردال مانةدوتت اكن اكهيعسل نوجماراذكو د ئسج
 هلؤف تؤيد | ذا باوهزجحن ا اوكي زلاراصلا اكو
 (ةوزهاهاوهجرعجمو ١ ةردازو اولاو حلارعولا برتقا
 م اهياوحلعحئن زو هزخا يلاةرصحاش يه اذاى هيلعإ د
 ىبل ا ظانكيلع قولا اه انطدو اهاولاق يو الدو أد
 تودراواهل ناك ةنالثلا د وجرلا يلع يلع ىقولاو
 توزعجح م انوحعساك نورل اخلركود :حاه ودر واح 1 ان
 | هفو زكي ونوم لال اب اوربكال از سحن ودلاخ نأ“
 تروح انقل ازكو ماقيل عاف انيبلعو هديخن | دكو نأ“
 ءاوس يلع حن راسم اكوا هلا نيللعدلو يساعد
 لك اذكو مانو صلاو اب نو يكت احا نو رعوباع ف 4

 كد فيكم جا ةروس كد مانةروساوحا ىحلاروكحا در
 لفقد نيبال ىرحوع مدلا ديجي نئسانلائ هو هلوفالا
 اوكا مظع يذس: اوكا ومنا ير ئاممحن ا ذهويلا
 . ارق نا وماك ئييل ماس عسل | يي دره نايف رس هع
 نضر مك روس | بضل اد 0 عورل طوقنو
 اسرلا يدل دل[ لرب نع مار وعلا زو ناك يهب ماد أيس
 *:(ظا /دكو اضؤرح /نئيببفلل قمرحلا) د كو ا« يزح
 قواك ءرحال]و ًاينرلا اههكصا هيلع ئقولاو ههيحو يلعو 4:
 بقا كو كيلا نأكه عقيد الاموي “ئيبملا نا سحلا

 ,ىح
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 بصضدإ وعي ئعو ةيدازوا نييلا مال هورم ليت ماللإو هع نع
 وهيشسعل )و مّيِبلو هعّمد نم بزف | ةرنص ئه هدلاو هوخؤن عا
 ديدرب ئح ئضلظب زي ام مان يدرب اهو جر اهدالا انّتككئح مان
 لجمر سانلا ىيريثكو )ذكو مانيمقسئ > ةهملا موب مات
 هيلعاوطعمإعحن | ققودوبلو روحو موز هرعت ام
 <« رم 6 7 ئاكردعبد و ان افيسامريكركحم | ذك ئبحداذعلا قع
 قبرا بازعاهينت او ورعاو يرجح ئعو دولخل اواو
 بضيلا اًولٌولو ارْفْىملبه خذ ىم) نكو ئاكرانالا م أت
 وبا هلاّقرجلاد هارق م قون ىسلواولول نولبكد يا
 يلع قفقوناو لائبهيلعق قوت ) بعا الان او زف اه

 3 قاولووحلابارق ىلا يبق و بصنل ا ارم نم ازبابحةف أك
 لعجتا أس اننل هنلبح زلنا ةرييملاو ادرج
 مالاورحاو لوعفمت نب اطتكال هأنبصضدى رع هانلجح

 امواائالوغعح بضل ان اوس رز قاوس نفوب ىببلخ
 لوغعمةلهللو هروب اناريخ عورلاب ما بد عومرعم دخل

 يكرابلاواوككهي) ىو دل ورفقك ذل داريحو تاث :

 ماخالا ةججب 1 «قيعزاددوبعلا حلرلاو ماب ارا

 رك دهعتىا ذ قينعلا .قيبلاد! اهيقعلا ىبابلا ئيدح
 |ريبطإربحو| هرج ذحا ديس لى فقو هلا مصل
 فوز الوعومو ١ ل ذرمالاو | كك مزاز لذ يا ترذخ

 لتباما ذكو اا ضهبر طعاوظخحاو) ركذ او لخداع



 أقتا ةزمطت موَعَت كلذ قيس انك ئو كدب نيكس روز الهو
 ماخدال ارجع ئمزس>قينعل ]ب !؛هيسح حا بو لقل و يوشد
 نوعقني اج ويا حاولس )هلئزباكحاو هل | ثأت
 :يتووركشم اكزنعملاو ىاوصا نكد اصريحاميف د8

 ززؤنمكن حاوسا يذلا راتني اريكارهازكو نان همم < رح بر <
 نان همر زج هرجد اعؤعخانازؤلو اولا ذكو مات وق لرد ةلئانما

 كت ولتاقب نب نللاننع لعح واو ئوؤجم ارّيسريح
 مللا اننراملاصردرول دعو انسعاولطرلع ضقولان اك
 هرئد اهوجحا .اًنبرعي سر ضيم ئم . |: اويثطك نس“

 زوج دوب ع اع حادا نسخو ىَسكعوا ىوز ور بج ا دع
 روحالا ةتفاعزييكمملا ئعاومعو ماهلىلال ولن رءامالرد

 ىوح ب زكو ىاكورعولا لاق :.:ىّب ذهبا ىعماو مات
 ما: يتسم محرصتق ريك دوف زحا رش انك أ“
 هرعوئ اكوركوبا لاق وزب رو رصلا قلل“ مب :بوحم ا
 لؤالا وركوب١ لاق داقئزحا مازكو ند ودق ناك

 013 ىلا باوهصاريركا زكو نايم ماذريصم ا مات
 | قيس ئغلاو كح كواإ تونايا هدداريكعبر تم ونؤ هتيبسحا يي
 ١ اهطدرتا يتسع ردنزب امهبولق مل تجدقف ات هولت
 ِى دوب هبا سار ةدالر اجريجت قاقثس يلعفو داق

 أن نيموم بازع ميلا ةنانحازكو:داهمفيب كك“
 يلعل فاك هدو ئضرب نينفزارل ارنجاركو حاسس حا قزر

-- 



 و مام [ههنهورعولا لاوس حم ذادالازأ وها مولا

 هدنالغب اركي | زكو ْنأكَيِصرالا و نوْعلَمَْعو نولهنا كو
 ناتاب|مهلعإاوكمملا ءاريضم ئهزواكريلع به مادؤيسب
 ريبمم الصار ئكنيذكا ئاماميتورجيولا لاق ورككد ئعاذكو
 هوزقتنسبب الزضتلا وعمضحاولو هلا وعم -ائاذكو مان
 س انلانعْدْرِعو نر زوق حو بولطك ا |دكو مان هجم
 رد اوريعاو ماروخال اذا“ عل امورصيأ دكو ىسح

 ئمسروابتحا اكو ناكم داهج حن وهلقن|ذكو سح
 2 ١ هلم بّصننا |زهو ئ أكو رميون | لاق وزر جرح
 ضع انلب عزب بضم نأذ اهدومؤلا يا ارئعالاب ميهارلا

 سان عأ وهن صوهارباركما ةلم قود ىو سيلم
 ب اعكالوموهدنإل | سفنعاو | ذكو !اتةاكرلا ناو ناك
 5. منكم نسوا روس :5٠ ىاث ةرروسلارعا
 رهو ا هريعلر ويم نيذلا ل عجن م اتنورهم ا لفارق
 هرجدأنو نوعّس أنت لوالا يلعوزم 2 الاو نوتيراولا

 لل ذ ص زنوبالو فاك اثلا يعور باح اووطحللا

 ماقئيؤيراولا ةدإ سارومال اتعنو | اذ وطعم امهجزكن وك
 دلاتغلزجحز) ىفوب يلو اوبحو وذبح هرعباعزعخا

| 0 14 
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 وق هرود اهنإب ل وزعلا ىلع ماننسو رولا بودر ملوقذ هيلكو
 نورل اغا هنوررح فقود وسلم ل اعود !ب لولا ضعو | وسم
 رحا اننلخماظعلا| زكوإادسنريكمرازف زا“ بط ع ماخ
 قارطوهتس نويعفن نوزيلو نيل الا ئسحا !ذكوذ ا“
 ماَعلوال) يوروبا لاخو نمرال يو نيلذاغاذكو غان
 وركولا لاق ويصل الل اكن وردائل ىأك يناثلا قد

 نوط انا دكه زباجةويثكئ اءامنولجد يف اهلا” ةوبحل مات
 قضيت نإ ناك وقتنالف ارباب لا ئح مات ل ولم

 يدا نسار ندال همحا الو !ا::نيل والا انببابا رنتك
 نيزك ئ هو انبحوؤ وبدلا دكد ذاك يح امج
 ةروسي ويدرعاجوع رلزذ امان اىلكاو نينا
  نؤئزعخا زكو دام يع لو علا يبلع رس مالا دوه
 انفو نيلتبط|'ن كو نا<ن يلزنمل او يحبط اظلا
 نودرش اهئ صر وتعتت الذا .!”هريعولإ ئه نزح

 مح نورغؤت الو نوحي دعو بور ساة اؤكو لح  برح ود <
 ناكنيمواذ نوب زكام كو ”سسومب ني وعبم در هج درا يي

 قاكدوزحابسر ”نيرحاانورض نيطاظلاو اتعاوكو 3-,'
 نبل اعؤ تنؤنمونال ثيراعاو هوبرلو ازتتازكو
 باز نرورتهي ءاننيلآمملا نم نو رياعإ ذكو نع
 هزه ناو افلم با: ملعب !”احاص ماننيعمو تاع
 نو اعولعةامع ابعت أزف نط ئنئونرببلو ةرصل اسك

 بضن



 علعواع قولا ناكر وكتم) هذه ناو ايعاذ و نؤ حعر اهمإد بضد
 اريحا ف صنيحيع اكيروعزو .ا.ازبز ناك وضافزياح
 تابالإ سرور ىح اهيسامو نوماس إْر كو 6 نورس كاك

 ن.اكبابعسو ال | نإ نساوانهع غن وككو مالكلا دولت ابج
 نع ٌييانك ه رجئاملعح ) ا دقح ىحواص ,ىلظبنال

 كولداعاهيل نيزهوللا نع بانك يذ لعج اان رافكلا
 "ويف الكعب نيويكئسهْ رح نور فتن الئ أك نووي سح
 سن وهراكؤاكةبح نو كس دكو إاصنينوالا مان
 | ١ هرح ى)2 قباانلو عفتساركو زيعيريتزارل) اصنبؤصوع واكيد
 ظ رمادي 2 مانوريوبا لاق و وحن وسبسسو اهنوعرذياعو نوبهجنو

 ظ تيميو يبو نورك زكو محدوزكشت وا“ ةريدالاو

 عبط ازكو إاضتولوالاْ معيولقعمالق) ماثراهلاو
 شالبلا ي هداك تولت مازن يلو الا ريطابس إد أكل تف ئ حا ره

 ومستو ا«مظعلا معلمي اعورعوب!لاق والض
 اهانكو إانضولا ئح مان ث وي داك صد زووصتتيو اك تركت
 تاو عقلا رلاعاوقنل ماد وعيصم اع طبعن يدع قلخ
 ان نيللظل سحر وعقب ابن وكريم حلا+ ارق نول واكو
 وقوي )لاقو نوع امعو َةْيِسلا ىصإ نك ْريعتبوز داقل
 اهدالءاتورعوبالأق والمد اف نوزضخنا داب نيلوال ع

 ىشوبد اة حاهح ئه ابا مضعن روحو اهلتدألب درلا يعمب
 نأك ونجيب مويزسل داى وهاهب يدتعسو انرتمام ىلع



 :متروبزكت تير وجلاكانزوزلاطو نول او نول ان اكوازكد
 تزؤلىسسل نيوارل اؤس» نيفاعألو نولئاظازكو اك نيلاص
 فالورعوبا لاق و نمو كهفن لف م العا ماع هرمي امامأل
 ه١ انرقف نأ ققوب سلوريغلا ا وويصامم
 ورع وبا لاقو نداَحَل او ئاسسهرغازكو ئاكن وزب اعلا
 انكو م ا: نوُجحرفال حنو غن مات ثلاثلاو ب يلو انازع
 يي نخرادكو ماك نوزماكل | أك وبرز ركجرألا

 له لس رعروملا؛ ةريوس
 سجال نأ هولح جمام مث نوركرت ا ءاهانمزد و
 نؤتوملا يلح ذاكبرشمو ١ مان يزهوملا نمو اكورظيوبا اخو
 ىف هرهه انتسالالعحت ا :واكاردا اص را حنس اع ماي

 ناو بقتال ئذاتغل) ةرابهْش نإ يلع :اًننمقك بح
 [ولبفمالو روت ئع انثتس الا ل عع نإ ىكوب ىيلو + بأت
 ا 2 دايت ياحب هروباحو |نبا هد انسب
 انج نريجول نيهجولا ولع قود نيل نوعس افلا باتاذا

 لعادل بضمل ب .دسماتلاوووزف نا وؤأ“ نيو راصلا نط

 1(نسذاكلا ننس مذرل أم امن | رو ىلع موكل تارانهس جبرا
 ولم اولا انو نيفداصلا ىم ركح نيب دلل نم
 5 باوعو مان ملح ملح مات رّعوبا ل اقوئ رو راصل ا
 حبان داو 0 مدلا ل ضعالو 2 يا ىو زخم
 قل ك0 ئم ف رنع ار رككلهال

 روك



 ولادة ياو نيسان طن امدم
 عمم ارهال هزوداعو ولعت تزو وجت

 زلضةنايالا مك ى اكنيموم هما فعد اتهي ناك

 ظ برع عبر ّ هيل تاوطح نوط دلو مرحوم

 ١ نئزلاامدرأ, هلو نال مواسم اومهاوج وكما وجاس
 3 |وتص ( ف مك هد ارفغت ن) ميم يلح | ده صعلو نسك

0000 

 كوبا ذكذ اكننو نك راضابؤه ارا م اتءريترك داقإلم

 ربل كا مانةدومكتاخو والك نع ات ام لع ككل

 ئه عي ورح زا اهيحربطام اراب.
 لاقو مح يوحنا ذك نمت ئمواخأسنلا تنادوع
 لع عساو ملضف نها ذكو ئ اكررطباماو ما اعف وركيولا
 ورق اواقوزشاينرن ايفل نيرع كاتو ان لصف َنغ
 ا ل عابصع انيذ | زكو ئيصنعاال ا وورح ما نيطتملا مان >ر ئأك

 ايري هرث ا | |مكو اصون وسر ئاطةهسالثلا ىقورعودا ل فو ةحاج او

 ماوس كيينهورؤن ف عروب |زكو ئكان ةشَمْسُع ةيبزغالو
 ىاكررسا ايميد مانمبل وأم ةئئرالا قرروا لاك و سائل 3

 لاصالاو يقود وسيد الاو تسبيب توب ف هلوذ تلحين لا ظ

 8 ٠ هارف نطغ قود ىيلو بلا قفن يس ارق مب زيخ :
 توف أنعاعخ | ادضؤ زاب او هلعضوزع اغلا نيب لصنعم



 راصدالاو لاحر تغد َهقن ئح ردح ارباعو فدا امو
 منويل مودزبهل لما نا يلع [اميوأنس ئاكورفوب اذ اقو ما"
 , غاللا ترك[ ياعيفتت نودلا تزد ديكو ند وسو مادلا عج
 غال اللا جحيم ظفنلا ىاعلابمبتن يمال ل اغا تلمتاو

 هاؤوف مان باسحريؤد اكملضو  لاصال ا يلع ءفيغنول ع
 نطعلا فرحدر جد ناكز اوذ#باسحل ا وق رس ني بد اسح
 ١ ةكوم ع عوح هوو نع نك حوعماشعي يبا سار بال
 :ىمالودر جاب هارق نحو خورل اذن | لظا زك نمل اك باح
 ةقانمالإب تارؤظ ب اىسا و ئحو ادم يبه يلع ودول تازط
 (زكو مان اهإيدرككم لن اكنضحد قؤف تالظ لعمل
 نوالاو حان ن رعود مهيبتا كو ناك تافاصرؤب نضهلاق
 ١ مائر اصدالإم اكييئمنعا دكو ئاك هلالخوخ مار يصل رباح
 2 ظ |دكو ناكددر| يلع ام ئجراصبال !ىلوال ءراهيلاو اكو
 اذكو ناكتانيبسمأ ريم ماخ امهحورعوبا لاق و اشباع

 ئييعدح٠ و نوصوعو نيئدوم اب و لل ذر جد ئمو يقع
 ماتريعلال دف يلا ةكالدلا يورحتوبا لاقو هلوسرو
 رح اذكو ما: نول ناك انعطاو انعمس ماد نولاظلا

 مان ناي ناك ةفررعم ةئءاطاومشتالو توزياغلا برد ئر م
 ا” نييطاوسحاو دنع انهط جاز د وسرلاوجبطا و هزل أ + ويم ةؤاو

 توّسافلا مات امهعورميوبا لاق وأيا نكو نانانح١
 و اماذكو !امنمالا ف ما” بوجنزب اخ ةاعزلا ناو مان

 رانلا

0 
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 نىيفيلابن ]روع تالمارقا و اكايشعلا تالص انس مال رانلا

 . نهرو من عاوحإ عئرل إب اق رو يلع مرت تاره كال مالا دم
 ئاكتايالا ل ناك ا ميد وركب كفو مود يلع د كوؤئيخ

 رحل كوب ا( ةيمزب م :٠ يلح مايا انكو ئ ايم إبق ئح مانمل
 ربطة كءارحإ| ذك و واع ١ت اننتنأو ١ فوقبرصو) ماتمهلع ئه

 محَتِيْس ىلع ئا/هلوسرو هؤدؤأتبِن حار كو مان ولَوعت
 مان ملا ذاثاذاول اضجد | دلو مات ميجو ناك امهل زباب>
 هكارخا اكو روب ا لاقوؤ اكول عام هيلع منام كوإإمئكالاو
 د كم ناقزولا:ةزوس ماير ١

 ير اهحريلازنحإ انيلا مندا عخبوعيبالنيذلاو هلقالا
 تا ماصوو وزو ارّتسربعهرونابزعحت) مان[ وت

 نببرضف ءزدنالئ او لص اءاو لزن يزل (ىهالرب د5 لجح
 لوطا لبس م ل نكيرملو يد! سار هنال هع دويل اول دقلا
 ملبف ام ىلءافطعإ جحد او اة انسم درجناهؤ عجب انا
 ماناووئسالو ئاكيوعلؤع م-و ئاكو هاردرقت خف فولاف
 ازكولاصروزعا موفازباح ناملاىفندالو هلوو لعق قو اناو
 قاوسالا ئىثيعو ئنحاوحر ئا<نعرالا و ةاهليعاو ادور
 ذاكاروصتىل ل عج "لبس روحيماز كو ماعؤملك اب نم
 انضارادمالا يعض عد ن) ني نذل نكا خور ليو لعج وجل

 كوهتكلادعو مان ر شكا رويسوضلر وشاي كريز وو اكار يحس

 ردلا دود نحالويسإ زكوئز اهنيدئاخيريصح | ذكو لا دش



 تح | ضلا] نأ توربضفاو َةَسَتْح |زكو ناك قاوسالا| إف .

 مان اويكريضبو|روب موق ازكو ناوؤيبسلا|ىلتص موهوب

 اكبر ماتا وبيص» ماقد ووبضدا يي هرعوبا لا قوامه عملا
 ماتيررعوهو هرنعورو اجلا رعى اكورقتوبا ل اقوؤسح
 ]ن رمركاإب مود بضمان اذا بالم ا نريرب موي لنا ريبك
 لاقزإ/ رو ) و خ يرشال ولوج بضن) خوي ىيلو

 ثا اهرحم اهارحرولو مد يآ جبال ئحوط سابع :س)
 انازبج قو نيدرملا لوف وحر يقو وبلا قيم. لأ نوم“
 ار وجم يااخن مدل الوم جاي معو ثيحرلا لوف جوه
 اليفمو |روتنحازيرلا ي منك اوااجّجوا اوراخن نارمكيلع
 هلوعل ةيجرظل ابوإ ىو دم ققفشتمودو يصمد )نانا

 رن (:االيزتت ن ايد اكف درب مودل ايكون عحنا وكلما
 داقوب!موجللزباجهال اولا اوم ققشت موو عجب
 اولصاغاواليلخازكو !١ لبس: اخاريسع ئاكورمتوب )
 هالو ذخر كو ءان نءاحذار ود مالالا لولو ةلصاعلا

 داريضدو جاتوركوب1لاق وز ةوستجملا نمار وبهحو
 ليجالاوذاروملا لوزنل نعطاو نأ رك ةرخاو هلجج مان
 21 ن لاق رعتح هانلزن يإ كو و عود تنل ىرتيبرط
 رد نايب ىو مس ءرحاو ول جيل عوتفولا نسحألاو
 ١١ ١ ىلعو نيلرتملا لوف نعل والا يل يكلزكو لل دل و كدت
 وب ظ راك اناليترن او اود لان هللا لوف نح يفاثل |
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 ظ
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 قاطعا ٠
 (ًانمؤم ةاركولاج انساب ان كويز اليبسؤ اويشقت نحإو
 نورل ايبرذتتورعال ارفف )رحرو هلق لع فخ دره وسلو

 واريبتتالثمالادلواهلاو ةدإ سانحلاركو ئاكاربعدد
 ردك ذانالوسرز!-اًكزهال [ئحاروئسد اءاهتورب مان
 رك ازكو زاءاليكو هيلع ما ةليبسل نما م انهييلغلنوبص
 فنا 5 ظ اناسوصاويسيو الظل اوم ماتاليبسل صا نولوجعنو

 ى ارم 0 د اوركريول .| [رثزكي سان ١و إ اذ وئجرئضإروئس رب اه
 3 : 1 اتا 4 سمهض

 7 اكرر يدق ماناهندور عونا داق وذ اءارهصوبحازو عم !اءنواجأ
 م ./. رييحز تري سور ب اجتوهال ماتاليبس ئضاربدنو

 يوسا قريههلا نحالرع نجل) خورد ) مات ضشرعلا و لعتواك

 اريبعلو الا ىحئمحاو ئاكو هو نجا عىقولا لد
 دنمال يينفوفلا اتلاد انرحات اور نسخ نر طرل)اعو ئ اك

 رابل اهارق نامه وب ىيبل و ضجنل مصعد لق ئاييتسا
 فقولا ا لصالإر انتحإو مليك اع هرجن ام ىاعمل ةيتعفلا

 نسحل لوال | يلعب يلع ئقولا نك َسَح نيتازعلا يلع يلع
 اعايقاذكوذأ# اهالبس طوكش ا ذكو :وس>اوينخ مااروقم
 | زكوز!"اماقعو ئا/وربا لاق و ز.”امارزع نون نصبح
 ئسهاماثاُىِلُن هاك رغوت) ل اذوز.”تؤبربالواهاوق.

 ةنالوهز جل ئقود سيلو ئاييئسا دال نمعأن صب عجر نلم
 نالت انسح كا يعم هرج اجؤعبجحبز أك اذ اههح تولن عز

. 



 :سيحام عار ايويعا ةرهانابمعو اركان كو ناك اهات مدح اجعر
 وسلاح نارك ئالول م: اماقعواهؤو نيل دنس مح نسعاو هي ايورميوبا لاق وإا.”احالسو ئاكورتوبالاقو

 ض او ارعيشلا ةرووس
 ديلع الفلا معي سبط دوا ضوزحاولا لعشلاو دلرقالا
 نيعصااخ زكو شن يدوم اك نيبملا كقملا روس
 نإ نإ مضروب كمان وؤمهتبس اود زكر ازكو. ب“ نينصرعم
 ئاتلا ف ورعوبالاقو نيزموحاذكو زرا4 ياياهيجوانه ةبال
 قتال ا فاكورعوبالاقورب-”توعزق موه ل: ىلا مان
 . عنمرلاب يررصى يضبوإرو ىلبو#تومذ_”“اد ا:
 يلاسل وبري لع اطع بضشإم هلق م نعتوب سمات
 ليجارسا يداك ن وحجم الج جدولتقم د ازبابح
 سل ديلان عا نكو ناك ن يلاصلا م نيزواللا ئازكو ؛وسح
 امومازبارسا عب ةض لمع, د اربح نيلسيرللا ئه نسخ

 يبو نينه ما ئمو نولغعنو بوي نيلوالا
 نييح نير ظانلا زب! جنيبح نامعم نيقداصلاو يبد
 موا#" نول عس دوب ناك ميلعر ادعس: امماخر ونفت رورهات اه
 وقلم !؛نييزلا نطإا.1ننيلاعلا ئخذ ا« وبلا خ لامه
 خريص نوراهوإو اكن وكد اج ن2 نوبلاغلا نزعل ادن
 0 ا اًمكلع رين لكدذا نازبف - 1 نرخ ىوسلفا لع :::2ن ذا دات



 و

 برعم ر ؟ ويتمم” نيسوم ا لوا :نوبدقش / دلو: مريضا حاس نيعجا
 قوم اادرج )ا يعلاواكد زر صروركواقمو نورذحو نرشناحاذكو اك

 مد ءاوكزنويإ هنعىعملا تاو مجانلكم كلزك يا ىل دك

 بلط و اوهرحو تناك كا نوبعلاو تاي كرت

 ماتوهو لاو كي ع فولاذ السلاو ةالصلا هيلع يسوم
 لوالاريصلإ )عجب ١ قال) ىقولاو ىغقولا يطرشلاو
 م بوعومل هب يئائلاو مهم ئحو يسولرص و عافك
 يباهند يك يلع موولا نسير سكعد اف هموضو
 لاقوالجلاقو نوئررطاناو نتجرتس | ركو ؛بصيلب ارما
 رخإاىاصهم ما: ندومهس مات ثااثلا و دوالا فرعا
 نس رنزحال ازادهنو بها هربزحال اذا وكوت "ظل | ذاب
 نوضنوا نيئلاعاوكو زر اكتوربغد اهدا“ - [اك نهوم
 هرعب امناكنا و!:4جربم اعلا ترال) نومقالاو دولععر

 روس هيا سار دال نيلياعلا اخ
 ايئحإلا ئادكو من يفاصلإد نيرلا موبو نسييو نيئسو

 . |ذكوإ« يمتهن اكيلس يلّجم نيئاضلا نمو مهما ةبحو
 سل] بودئه ويلك ىف و بالو يب ]اردو نيغد ننواغلا
 /ذكو !اسنيللاعلا بنس راكد وعما الصنو ميسو اؤسح

 نيلسرم ا مان جلا نان يسود هزنلا ندعنيدحوملا نه ع
 - نياعلا ان صرحإ نع اكن وعبطاو نيماو نونقتسادكو انت
 نو وست /ذكوإإنماب ,ولعتز ان ول ءر الا: نحن وجبطأو اك
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 الايلإ فدح .

 يمس |,انيسونع يهين ندر -  نم ب سيروا وع ندم ب مههووهوقوب

 للعلا براابؤجح) ئحراذن ,وعبطاو نيماو وعشت اكو اثزيلسرم.ا مات عجل اؤاك نينمحومئصبف ابلا بوحتملاو - نيزاوملا نجوا كفوو نيموصتملا نها دكو ناكةريبجرد زن نئسوم او
 زرنا لاق وى نوجيطاو نرابجو نو ل تقلذكو قاك
 مح نيلوال ١و نيلظعاولاو مفع وي ازكو ناك نوبعو مأت

 يلسرك ا مان محل |زاك: يسوم نشره انكذ هاذ نيبزعمبد
 نيمباعل اد جا حو ا«توعيطاو نيماو بوتعتسا دكو 6“
 الو نوعيطاوا|ذكو ئا/ينيعيزدازصميطخت !ةنيسا د“
 5 نيفد اصلا زكو فنا نلت لامتوب رتعتسملا نم نوحاصم
 ظ لوقت /زكوإإ «نيلسرملأ كل و ا/ينرموهئضجبازعلا ّظعت
 نبم اعل | ئحزاكنيطاعلا!!دثبحا ئه: ؛نوعيطاو ناو
 نيجبوطا ّئح |دكو فاك وداع امىكعاوز | نح قد وب ىسل
 ئاكن بحال «نسراعلا دك صول امهنيلاتغلا ئدو

 انكوطيلسرملا مانجل [ذ ينضوم نجدد تما طما كو
 نه ع نيملاعلا برإلا كحل ئه وعيطا و :رسحاو نوتتت
 م ل ا
 اكو نفر اصلا ئح يود نيب زال ]نام !ادنيروسملا نع ئ اك
 برذل علا نيمحوج رص ملح للطفل مون تولع اهباذكو
 تيم ارم ج طر ارسا يب مان نيلوالال رش نيبح يفر حااىشنريلاحل ا
 ”وافزم نو رش إل نك تيب ال )نيدو ا ذآو ناك نيسدوم

 _ىراذ ا ا

0 



 نيب عملا نم نولوزعط اذكو وا! عدوعيطتييب فيرا كو
 ةرماسلا ني ماتنولج امه ن اكن يسوملا نمل نييزقالا نسج
 توبذ اكزدا/:يزبتلا مناركو اكو رمط ايها مان مهلعلا و 6
 ةرومسسل ا حو مولظام رود نع/ركو مم أد نوواعي) ربح

 - 9 كانيملا ةروسع

 باكو يلع تتر هيطعتظفو اف اف ريذع مالكا متقن عهط
  نارقلاذ اياب عحومو يره هرثحإ ونتج ؤم نال سمه
 هبحإ ربح كرهانوككو ئاكوهو نيبحينادكو يلع نفوز

 توبئاذلو مان تودقوي دا ساو هن الزباجوهو نيدؤمل
 رربادواخ تنحا ملعإن كو دور شحال [ ابا ذعلا وس ٠

 يالخإر ردلا ىائيسو نكي ىز اهي اوحئعوازكو:بولطضب

 ملح يزعل ازمةيملاعلا بر فقنوميظعالاو الا
 نا نوطسرط ا اكو زر /نعذال ما: ّيفيضرف و قكاصقول و

 ناك همودو مات :درعوبا لاق ثا“ محر نك عطالا ل جه

 مان نادسفملا اًولْخَو إدكو لان يبمرصس «نيفشاو
 نوعنوب ءايبطا نىك نم دزني نيوعوملا) نع
 نمازكو !:«دهرعل ا .:نيدلاصلا تاو الاول راع
 نيبمز طل نيدياغلا يه انكن) ئهناكا يدك زو نتؤاغلا

 د: يشرك هن يندر اجود طنخ !اريويويع كاي
 ادرعس اوالإ ارق ني ا: تووّتهنالإدودز | دو د ئم يحيل
 ةردزما الي نؤملا ماخداباوو يس الاف ن لزب اخو فيقع



 نقول لوالاولعو هع عظملا نيبالف اهطبق امنا يزماحل انال
 نضال اوزاحاوزههسإدا زج اريد الوحابال | عب ادلع

 | ونا قاووئيضوو عسخ ل اهلس نعيداريبرل ا ذكو نس مظشس مق وجت و1/نيم ايلا ئصيظعلا مندويلم امو اص عرج
 اظؤ دان اج كرلارمال | ناتو هشتت فحل يرحا توات
 ةدا/نولسرملا]”رولعجب كلذقو ان ةلذ اب جيبرماق

 وريال ويدرك اصول ان رطكا ازا 'هكفط نيا لكرط اص ما قعومز !«نيلسم بك راجح ووه وت * فاس
 هللا نودع ن كو :”قيلس ذ و مانوهوداك. اههكيشرع مم
 ىبلياعلا بو اكريراوئج١..هيياسئع ماني اك
 لكم جو نات وهز اصونسلا ليزا دومهتت# م:
 لو نوو اصل ازكو زاك نو د صدالو صدوق
 ظ يد وجل دراج را جو ١ لكك هان هدانا اف نم :زوهركم ةتواع ندر عجب
 نو صتن مل وَمَن وؤيجلو اويظامنازكو داك نببععا

 خوف تاؤ اكو ذاك وكؤتن يطصا) دكو جا: نير دما ظ : وا( ل ظمسنيرداخلا رهو ت وزودطيب مريكجزف نح بادحد داى لنج اركو ماك ايشلا نو جو عوق و 'داذ نوليخاذكو فاك  برح عبر«
 هم نم نورك يراك نمرالا افلح ول ال نا ازواج: ب هجروا رهد وك ةسملا زو مهلا عمدلإ | ماهر
 . نججيقراصنمرالاو ازكو نأ. دريجب تب وكرت جاك
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 مانةيوحت ءادوع اص ةزحال ا ونسبيا ذكورا“ همن الا

 نيف راصذ ان بوركب ؟ةثيصرملا م: نيلوالا بة ندبوصزمل
 ئيبعازكو ماد نوملجباعو نورككناكو نول دصتس دو
 نح رمز خطييبملا سيلطل جانيرو طازه دورات
 نص يد" ىلئإا ادا اول: م مت رس نوطسح ي ادوهتف الّصوع

 مد واؤاو هيلع لادا ايزقفنهاازمزل ضقوب ىبلو ةزملارمكب
 ا ووطني ال ”نولغنذ(بوعزوب ماةدونق و بالاداب يلع
 نيرخادازكوئيكتدلا انس نحال نووي ان كو ال رصعم ان
 تعين تملك لاذ فورعوبا لاقوذا«ييسسلك بادعسلا رو
 نولعنوا نمور عوبا لاك وزانلا يززكو بت دومما ما“

 و "ةسعم ئاكورعو ب ١ل اكو سن اوقل | !هيشلس ماه
 ذا ئاكهنجوريوبا لاق واهب وم خنفاركو نسخن زمملا

 مدح! تلزذف ةيدالا نزولا لمطعم يذلاذا هلأ
 ندع ئلهاحلا يلا باتكل) مهانبنا نيزلاهلوفالاو
 | ونس وتل عحت ار ا“نيبملا يلع مالهلا مددت يتسط
 هالاوريسكي لع تءقو اناا ذوح هربح تكلا ةنإباو
 نص وانس أ: :نومجوب مات نيبملا يلعئقولات
 م ضرالا ف ةياسارذدال .٠”نيئراول | :محنرسعللا
 نومل اد هاوق نمل ئسعريعورأيل اه نو عزف اينو رق نم
 نيبلسرملانمادكو ناك يزعغالو :.امكملا "تودقيك



 دذاكهولتقتالإ كلو يف مع فرو هديا , انا رورحو

 ىحت 2و عيوبي الرف +]ئىاتلا يلعو ماقلوللا ل حفشولا ليقو ظ

 نوع ردوا ناو تعل ساخشوللا ا بره جر <
 فاك هيلعضة وون يسعلل العوج دولجال »+ لعن م حو
 2 و وا/لر ضخ | دكو د ا يهيج حص وم ع

 يحال أد 2و ئيبه] كو :را/هزحرصتس نيد ملا ذكو وود |
 نيفوإخا رنيم منيب هنآ امدالاو
 ايبطخ: اهبر وعجل رسنلا ماوس دك .:يبطاظل ا أ“
 لح ماقورقولا اقر: ني نونححربيك د عطس | وك مان
 1“ نييملاظل لب !مةضنعنأل اهل تينهدس ازكو ذا ليعما
 قشسا ذا لمع: فتك: ف [ي نيمالا اكو

 القا زك زل نت يمر يدلاصلا مو وح
 ريلو لا ًاصعو نولطضت و بجلبكو لعن اورع 0 ئد ؟
 نما ذكوزا موس ريكا :بسألا ئه ما:يقهد قوم 0 5و

 يقصيإإسرودتق دان| .>نهؤومم ان ةئالمو بعورلا
 ربحت انّولخت 2 ,اناننإباب نورت ا زا

 كوربلاغل ايمان ض اول طور زوعهسللا وهو نولط صب

 يف اعنيلوال | )كو يجز وبل ائلا اكدل] يلع ول اف
 هبحا الو زاكي سوحدلا ىلا. ا ا
 نوجحر التمن دب واكل نم مرجد اع ارّمبا] | ةلعاشتبدل

 تورورب ال نكو ناكر الا يل !:-*نيفاظلا: رراتهلاز يزااج
 قد



 يصوم بورك يبارك را”نيكوبتئم لائم ةنعل اينرلا هزهزفو
 مان نيلسرعاورعلا وه عزاصريرعاشلا درب ا جومالا
 ةريصخض مهبفن ن) لولو نيئموملا ازكو ب توركؤ تم

 ن يسوع وو |لسرلا لاسر ايلا وحيل يا دووم هب زوح

 نويعِبْبب نيود اصازكو سهو رو اكرارلرع» اظن البق ئم

 مزح ايد ١ 17 يهاظل) متددلا يدعوريضاذكوز انكار )
 انهار ىلا جد انهو لي نوسوب ص وركوتبادكو
 اتي ئعز ادكةنببحا اذ“ نيله احل إو أكد وخد ران يسم

 ليا لا: دهون نجس ماا
 رولا و ما دولي ال اك انصرا ئع د ح نيوتتمملا قاك

 مان نولقج ابضوقب اوذا/اهعتيبرو نولئاظواتناباو
 أخرين زكو باص اهيبوعاكن ان ومعزك دج يزصحملا يح
 نسج نوريمج !ادضبازولا!ًوأرو ىبح بوريه كلا

 ناك نيلسرم لا بارعل !١واراعي) ئو زحيول باوحد

 راتؤئو'اشبباهازكو اذنجدلا عملا ئم نول اسنبب ال اذكو ّْ

 ةاوضوم احن اذ َيينحاَماهرعي لا ام تلجعت)
 ك مبدا دك اذن ةريجلامهل ناملاد ضتقوب كل :وسيلف

 دوصتن الذ |.( هند توركستت وعم اين اذكد 10 تك عصومي 42
 ب د هبر؟ هيدرتا ورتب كن دوحعرتز قمم نورلشتا كو ب“
 هوراو ءا رلععو نيزسعملا ار كور ا"نيالا و نس زيجزعلا
 اهاصرعو مظعظح) دو ا: بوهرجملا اهو ععدنع

 ظ !نصورعلو
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 ه4 جيرو ر بيع باع 0110000 زا * *+*+| 1 وا نيو ا يلا. نسق تاب 2-95

 ا م ناك نكاح ماعلا |ونو) نزلا لوف ئعدرجد ام ناك اك

 5 رمح اصلا مات لب ذ يلع فولاذ قاعت هلو

 | نو راي نو ةومو تمس وب هه ئحااص
 انهعريح عانئيوتملا مات وركبا لاق وزيصسإد اسمالو مات

 نيزالل الكير ئحىيبعو داعم لا )كو مان ةنولقل ا.
 ظ حبست يك شملا ىح:! هكر ) ءان ل املا تلْرْفاوا نسح
 0/0 ا ١و ههجوالا|ز كو .!"وهالاملا الؤاكحا املا
 )0 ميلا ةروسلا ارخا ئ اكيدقورمم

 9 نبلع !:5ويلعلا' ةروس

 ره سنسد دعس تاتا
 تل هئلازخ| ناذ مانو جاما ومس ناو نيبذاكلا

 ول: هو[ سس 0 ممسفنل جلعلا 5
 ظ كولجن منكم :يغافنا دكر 9« اننسح ولا
 لو رص او رزوكعمإل ضدلا بازعك نب نيحلاصلا ياركو مان
 : ل نهم دكار اتح ((ةيت نما نيكل

 راكب وم اط ادور تجيؤ وعل قنا حمم روب د 3
 توشعت اك هوقتاو ءانئيكاحلل يبا اهتنيعسلا
 هروجعيزتاوكو ات هلادركشاو ال اقزر خاناكق م.

 اريسواك زيه درؤم ىف ئه: | نيبم ا عالملا ةكاكبق نمو
 :ةاك انثيد ىدمجب و: #ربزف | ةزحال | ةاشنلا مات
 مجلاز ايد ”ر يضنالو :راخإمسلا زقالو قوبل

 نسح



 وام انافوا مح نومموي ...ا ذكروانلا ىحنر ا هووؤوعوا 1.

 هرحاوتبمدا ىدزخ ا دبسوبحينرلاب أَ 6 دوم ارق نمل

 لعهو انارثح جورل ان هارفنلط ف قود وسل وأ يرلا ةايحلاو
 ايررلاةايحل ياهلبق امج انقلقتل بصتلابو) يدل اى عمب اع

 يرو !١ ٠ةطول هل ئماك:ب «نبرصان: ئىعري اه يلؤئىع :ب 4

 ةاناشلا وصوب وقجتو تاهت ككل ازيزعل رحنا هاج
 ئضوركلباريكي دان و دكو ب /يبملاعلا ئم :.هنيجلاصلا
 تااذكو ,ذ "نيل اظ ماع يدرسستعملا نيف داصلا يسيلاستا)

 (زكو!اماعر : نؤرباعلا ئه  .هاوبد نيم طوخ اهيند
 /ايولقجب نوعا دكو م نس بمرب اعلا ئه رت الو

 رج نيعغب اسو نم يرسم و نيم ابحازكو زا“ يب رسم

 كاقرو ب صانيب نودي مان نوهظن :.ءانوزعا هيدؤع و

 نوللاعل !ذ "ىسانلل مكدلازكو ماندو ل هربا

 ٠ احمل نجوئتز ا« ةالصلا او ا: نيزعوللا :: “< قحلإم ران

 مقدار ول ادوخلصم ام نويل ساركملو ئه كلو

 دب نجوي وها زكو ناك اكلها محاد لسم حاص

 داك نولطيملا كئيعب هلطغالو [زكد :ةوزاللا

 و اذ قدعحو اكدبرئعداب) :.>نوملاظلا َمْلِعلااذكو

 نيرالاو تاوعسلا يق 'رس/ وعيت نوسوبو م 4 1
 راحل !اجزيعصرملا ةبازعلا 7 ترو نس اهلا اذكو 01: 2

 خاص مل ف اك نيرواهلإم مل: نو حقيسال اك بادحلا|



 اهنو نيرلاخدوجهزنو نورعاقاذكو مانديلممت متنكام
 1 رول امدح ا نأكنيلماعل !نيليعتا ىأكو رونا لاق ورح

 نكت مهاتخ لا دعه! فون ولو ىوزد] ريسرُبح
 ئاكمل /يروبو انوكقوب “هدد نوع م ارذكو مان

 اك تمي اهوروبا لاق وح ملا نلوم ماملع
 فاك رلاول نر لج بعلووملا د كو مان ولغجدال
 قمم رخال | مال [ىةرئكمل مال تلعخ ن١ ن 2
 رتهايِنت١اغ فوود ىسلذ يمال نلّجحاداو ٍرِترقملا
 مالل | نلجحن ا نه ئاكزّيقو ماتورعوبا ذاق و“
 او نكس اوسودر رجلا ينعمرمالا مال | وعدم
 قوبل كى نلخح داؤ لصالا يفتخر مك )ا فينعنك
 رحلة وبو ! ةرئلبل ياعالاذاعطحل مهانينا لخ
 ما نوزعب ىوسع نيميولاولعئ اكوهو | وخسميشد
 حاف نيرو الذ :ح>ذ احاملااةن و ولد وهل وج ئد
 0 خان ةرووسلا ح١ _.ةانإس

 1 هذ. رداع ورا ةراولس
 مان يرس عضد قا« ضرالا را ئويلع هلال مرتملا
 2700 هنل امكبنازكو باكر وذ نحو
 000 نقادكو !: دولفاغيامايسلاة ايحملا ئخ ما: نولعت لام
 06 المهن ئه ا نوزواكنا سيسهم زحزو موضنا
 11ه للتيب رم تانيبل اذان ءاهوعنمرالا كو

 - ابان



 نوع روق نلبزاكهر يصدم مذ نو متبيم !اةدلا تإوإم
 هازف لن ىقونويبلو باطلا ولا جيينعلا نعمل اقتنالإتلإم
 يب 2 ومى ا مات درعوب الاخ و د وجعرب ايلا

 انكوب-”ةنوحجقن ان ورصحم “د ووبدي :.>نوقرفتي
 دوئنازكو نوح: افنوهرجد زب ادم ا نس ووطن
 روع ! نيملاعلل مكراولاو جمس نلبي ةرومو

 رهو ولحج راهو مدجد !" ندوعميد اشف
 ٍلخاو يلع نو هاوهو ادكو انوش افنان ءالاو
 هنلاابصا ئه. ذاك ولعل نا يكتفي !.:عسغف هع
 :سادهلعسانل :٠ غينحم ء يبرصان عاولو بخ
 توعد, ..7اجوشس زب حيدر ملا وح: نولبخل اكإ:عقلا
 ماللاو م اه انين ١ امن اورزكمل دا هلل دال بانيوكونم
 ماوحرد نص نوكوتساإ ركن ربرقملا يىميرمالا مال
 ليا باور مهبوسوي نو ظرروم دز اهنوطيعب زياجاعب
 توععّصللا ذمدناومع نوم فم ا : !”هعدا هحو تا“

 ونال اقز(سائلا عكردا نوكزتسو ىّيِس انحإ ْركَد مام

 فرحها لم نجّويعخ ساكو َّى امال ميدزيل مالو ماح

 غاب وعرصم ناكمس) ئه نيل نمحإا ]بق ند مان
 نمافناقياسلارفاحيب | به ره ىلاعب : ”ثتوردعجم'

 اوزجا نيزلا ئح :دوكشتفا ذكو مان يسرع كل اذ لضن



 نيسلبمل نهرشعبتي اوكو لامؤا الخ ئم اذةويموم اوضح :بح
 زء تورفكبا دكو نسون زفزباجو وللا. فاقت وهدم ناك
 قحتفروو ئه داثن وع سرموتل الصوعو نيردرمو

 ناكرهيروح /ان ل ورّصوي هلق امم لاخلا يلع مييمضمل
 | ن٠ نيهيججو اكوركوبالاق و اا ضاؤزه ماتوملقملا

 افشل ارعو فاكوركيوبا لاف و صا هند يولاح مات
 هدو د ئروزركلا اذكو نسحب ار للم ىح ماث مكح اة: انك
 هيرل اود مل 9 نييعا زك ماثدلركش اةنا نيبمازكو مان
 اهزرا]/ورتاهوبا ءلاقازك نبعاعووو نهو ردكو ا

 ول اولو يل انييصوت بوضصنمركشا نا نال ةيع اك
 يلا بانا موائورعما ركون انام يحظنالو انرمصللاولا

 والان اثماصإ ءاثر يح ا رحل ا اه ” نانا
 ليش:ودروخلا زكو زاك احرخضائلا لد ح [ذكو نش
 ئاكانابا يلع شينه ,انونطإب ورأت بلا كقو صو
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 - ئضوروكروحالا ميفاعو ٍقفتول |اذكو ماّنريعسلا داّرع
 نلوقعبل | ر كو مش ظِيِلَع د كرو رصلا ناد زول اكئازكو
 مائريملا د اكنمرال]و ماث يلعب الت ا ىسرمللقاسر
 وة ون نع ىذوب هدا مس معز“ اك دنا تاك

 ن-يبح ماثويصدؤأت ةرحاو ماثملح يكب يلو مالقا
 رضتقحإز او اكندول يس جل اًويبكلا

 انرلا ةايخلاركو ناكتف حملا رعو ندا الصايتس ءازروتك
 كالا ئو ثيعلا لزنب ا دكو ناك ة عاسلارميلح ات وزعلا
 هع مان ةروسلازحا مت توكعو , ادعو

 ١ ميك ةرويلاة روس

 زوما ركود باتكلاردزتن يلع حلملا مقتولا
 كوزدهب للتو ئحو لير نمازكو اه هارت | دولوجدما
 الفاز اكويفسالو ئ اكورعولا لاف وئص نخل ا يلع مان
 اذكو داكمه لخير” دور خذ اه ا ضرالا ل ابصتسو ركزت
 ظ ظ اننورواكز اة يدرحؤ نور كشتت ةريدألاو هجعزاك

 ابرج عمر  نولوهد ياانبر ىوتببو ناريه زرع صد و جوت
 . يرنولذ 2 نيوها هت بحاالور اهله اره ءابنونقومانر
 لب نع ن ولهفازلامكانيشانا | و جرمكعوم )كو فاك
 نوعرب زعبحد ٠فاكعجاضأرإ ئعنوربلتتب الإ ذكو
 َُق ناوطو الاحزعحتن ١ قوي ىسلواغن ننس يقر

 اامتانلا مة ول جف [استربع) رك نحيت و قفين



 مقك اهزق مانوؤلةةعزشابوضوي زلال مارسا ينبه ناكهياقل
 الفلا كو زاهعهضناو مان وعم ئاكرميولالاقو ئسح
 'مأت ةروسازح اذ اكدووظُنب عن يو راص تورصيم

 فا يا ةيبب رجا واهل | ةروس

 ارنيج ناك يروه_لطاهكح اك يقف الاوز ادن قنا

 ركااو كانها اذكو اك هدوحو انالبكو انيوذد) يلع سح
 نس كرل وهو اكردلا روع يسلا ذك” يكهاوو إن ياك
 ريتكما ناكمهشد ا ىح ءاناهجر ناكركبولذىاكورعدبالاقو
 د لوف دع فقول محلل إو انخربر جابها وسع دادها
 زدات يلعو اكريدرمزب ىنجعو اء نوطسم تاكو هوا رعج
 خريف علا يلو يلد يرتنبيالبل هكر سحالاو
 م اك: ابونطل ار يصدازكو أ اهوزنمل ماناولا وضم ّءرص
 ياها لتفو ةزوعواوجحر اهإ د كوثر وزعالا اصاب رس
 لئشااذل وفلل و رس اك]ر زوالا ةروعد دامو هلؤقز يع

 ةعمارب اهاليلفال ا مات اريد ال ويح جرش اليلفالاو
 ةدوهل امب ئه ردلا يلع نيكس | ! ارم توما ىج قد

 نائعإل امش ةنارعال] ناك زويهدزنرمل حل ريسبب سنا يلع
 فااكدل وسر ومان ,ركيؤب) لاق ون انا رشسك ماناليلق الاوس|

 ونوم مهرصمراةلبر شن ئاكوركربا لاف ةرسامئسد
 لاتقلا زل ايا وزحاول اينرل .. ءاهسأو اكمهلعبنؤسو ١

 ازيزعو "اح



 "5 ماتزر زد اهوطترلاذكو 'اهاقيزو نورساتو ماض بعلا|زبزعو

 نمسك نتيؤتانا ماناعرك جاريسب اا نيفعنم ءاتاوظع واكد عالج
 هلو سرو ياوال ازكو اضاف ةرعدال اود نصرحر لو ياذلو ئأك

 ريهرم) نمةربخاو ايظعاركو .انوييح نوخاو ارينا زكو اك
 للهنلانضرد مانا لوغف م, اكارطو نتيح ءأشذتل |١ ذل محا ديبع

 هروناجزيرعحن ا مان روروه ىاجربَو ص وركولا لاق ردح

 سلو جرطا يا عابضدو| ئوزاردسربحو ١ حرملا يفعاومر

 سأالا اولحبزلل نزعل ارجل ذليل عج | ىقود لف ضالووه

 اهجرازكو هاليغاو اهلعيو نيديئلازثاخاذكو عا اهي اك
 مان اليكو ههن) يلعو ردبكا كو باكا ريس ماناييركو اكوالس
 ردع مات يرحوملا بوو دوم 72 د نا الجر دكو

 محمل ذاك يلع ةانهالف ا هحر ماتورقولا كاقو اي
 ماثابيقر ئاك يبه ءاث' اريح اولكولق اح اكو كوبا لاقو ]

 ىو ميولفو باو ىلا مو كدحان كو ئاك ث يرحل دانا

 مان ريب ئاكددلا نيقتاو مات اهباعرهامظعاردا هرج
 انيمازكو مام ابرهيم :(هتوزحالاو مانالشن زيها ولع
 الشفت ناك يلبوعلد مان ايعر نيدوياركو ئاي سس ويبالحوم
 ئاكاسا انهم ءاث ايبرو ئح مهازمع مانالب ربت و أكل بق ند مات
 رب اساولاقامم ,انزويبك سليبسل او «لوسرلا!ارريضنالو
 الودج ئطاههجنقفشاو مانائبطع:ب نوككودذ ءاتاصييصو
 ع مال مدلا برونل مال لعجينطاورت اجودالاذ مآ

 ور

٠ 



 بزح عبر
 انتل

 : ماتم ةروسلازحا ئ اكورطوبا لقوا
 ف ُةيببْلَح اسس زو معف

 وععل ائضريبفلا نو الار يلعلا 1 يمنع

 اريح و فرلاد بيئعل اري اعازف ل اكو كرش انا يرو ىلبلق ءان م
 أمئاو هنسالردوا يف ىارلانعي هر ابو ) زف نط وبوس اوىوررخ

 باد ننارقلا يع اكب يعل ارلاعو اكوهو ىلإ عض

 وكت ادلاصل !زولكبو هربظن ر ماكي ت اه رضم عسا

 هلو ملوف نالو لوط هلو ىلع كوب الو دابر

 ًاراهوا اقحر ارفلاريلىلااون وا ِزلاوكربو لاق يي | وعد
 نضصالاو ءاثريجللان أك قبحوب ما مب رحقلخيلا .انربملا

 نلقي عمل ابجابو اك الضوأانح ماتيزساوملا نضاذكو 3

 ظ حمرا ناولسا و ربصمو ررسلا ا اكو اكريطلاو لابجإب

 دوركيربا لاق هيب” ةبر نذاد (ارطعلا سعب اقيهسادحاورو
 لركش و وحلب اكريعسلائ أك
 روكشما| :!:ًركتس يدل اححلادال اركشناو ركطاووما ٍةيررصأإد
 لعيون ةياص هد ١ مانئبسللا ناك ةنابشم مانوروب!لاقو ئمح

 ارئسو ادهعالرد ن اتيح

 روعكا الااذكورساوزعكم ل دلة ررسو مرعلا ليس ناو كو

 نداذكو مك .ةروكس ىاكف رمح اريح |: ارنسلا اه

 رمش نعإاهثردل| نو داوح ا” يفح“, اكل يو نيرهولما

 ظ آ 00١ اسس

 ا

 . :نفاكروفع /انرلاوركطاو



 ا

 اعلا نولوداغاذكو  .-نيبح نمرالاو يلع طْفوبلاد ١ يح سا
 نوه رفتسالو ثنين از اكاد لجبال لكك دكو منال
 يجرم ن ةنسؤم نكد م أ« وحل !ئمعد يف ا فب نس مان
 نس بورفاك,اةدولهدو اكب ا زعلا اوازاط اذ د١ !نكو ىدح
 . خاف نولجال و بحا الو مصج زرع اههرغدو .لقنيبذعم
 !اهثوولإم هلررغدو هذ انعئمو نو مدعو نؤتاازكو

 1 ]وب اك مس
 نورشون ماجا نوردجبلا ةناكو نر را

 ومأرب مانو يبدرعس ىرتفح لوا ذك و ضروب دكتور ص الود 3
 ةئبحرحو اوركفتتاذكو مائريك ىف روريزد نماذكو ْن اك
 حلا أعرق بونعل ا اكو يضريس تس لسمدد | يلع يد ريسو
 بدروزاكدد اوان تووالؤ مان بيرق عيمسئصوي ع امو عك

 مانةروسلا نجا ديو ئح نيخضوملا إو سييجن داهم حا دلو ونح
 ةيرركم»ز طاف ةروشن 3:

 هرعب عز كو ءامل كسمم .اًردزو اًئيبانازكوواكعانرو
 نوكوور, بانتحال هلالي صدصرالاو نر كيلع سلا تريد مانوبحل

 رسل وهما ز.تاو دع وز علا لو ,رومالا ت ايىلبف اخ مات
 يلو ربع باذع هربعو از بس اوروك يذلا لعجادا مات
 زباوهواور ذكي عقول لد لثف اهالرن كلذ جحارا ئثوب
 دوف ادا تائب ضودطي وز !هاسح أزهر يبث ذكو اندر ثس
 مرفق ناو كرهفو ةيدزؤد ولا دازوص نط مانؤتسالا باوح
 أك ارنب | كسفد بهزئالك كيدز فد لسفن تبهذ

 ل

 ع

 وقم ناز



 ا

 ظ مدل ةزعلااذكو ٍ اّيروشنلا :: ا« اهزنومده , ا:توعبصام

  ملعبالاازكوو تاحاوز | م ارو ئضود وثس قانا يك

 اصافيوسبل و اكج احا امن ارجل ويسب اك انك الا
 مسالم هلازكو هذ الحاير فلاو يللا زو اذكو ناك وركست

 نضيربجلا اك ددداولا اريح تمر هزيك سن ناكاعدإا#  بزح عبر
 ةالصلااوماق و مايبرق ١١ ناك رحا زو زنزجتو دندحاتلو  سانلا اهيا

 رونلاالزلو وينتج يصبلاو ان يصملار كوس هموت
 تاكر و نهلا يف نحإاضاشيب نح ناومالاالوا نكو ماترورخ لا الو

 اضرب بذن أهيادكو ادزنو اورد ون ا كو
 . مان لكذكم هدولإ: دوس :امئانباولا ءاّريكاورعك يذلا اذكو
 ظ رماو "“ هد ماللعبعيز روننلروفعو4لعلاادكو

 - دوو يسارك ز اكس م نب ,”ر وكس ناكر ضع كيظن
 مايازب ارحل فو ا/ولول ور ارديكلا يضعلا مددانذابو اندابع

 انكيرلاربعروعك]4 وادور عبره ازكو م ائموعل امدااسد حملا

 ماغاوفو ندر اكربزنلا اهخارظن سبع
 ميلغعإاسزصرالا وو ؛!”رورضلا نرالاوريبضت نما ذكو برح عبر د

 مانونافحالاو ئاكليفاراسحالا اتقمالا/نكوز اصرفك ..لأع ءةّللكنا
 ضان الوزن تاز ءاتاروزعالا < هزه ةئبس خرق وزحإ هدال ظ

 اوفنالا )كو ئياكر ضالا يرح) ئه را ار وهع هدجن ضاذكو
 | - الوخيوالبدتو نيلوالالزكو نأ“ هلك امالا مات اييسلاركمو



 ير ا نإ بعاالو واكو او ئم ري نلت نتف نجلا نيف
 ماقفيوسلارحازائييسرج ل دارغلا م يس نككو لود

 ةيبكم نئببب روس ظ
 منقتو ةيكمو | نسف ال اومن ناريمل يف اذإو هوم انا لْيَقَد
 لعجانإزاكنيلسرملا نك عتضعلل نارضلا وو زوو قبب اعمال
 مقسم فود سبإذ بال اين اث اريج جه اذ ىانيس هرعدام
 بصنلادوا ىو | دديسرثحيد ا ىلع عورلاليزتت رق ىلع ماش
 فقربالو نارؤلا ىالربرجا ا فنفوب ىبدو ةببررضم ا يلع
 نولذ اغابجيف امتد سس حو كمال هرج امزال ع جرا يلع
 ادوسونالدو يالازكو تايد وقح نوسوبالاركو ني
 دولا مان نيب اةرمصراذ او ناعزيبركرباخبيلا بح

 م للون ةدوعرس كاوا ا ونه نوكبانريطتوص سبط إو اكد ول سر لت ومزالا اناالكو
 اانا اولخرا 0س | ذك وسن يبد ناكل وعجز

 رابعا لع قدماي اكو مال“ نورداخ 0

 . بانعاوازكوؤأك نول اب نوم و نوجعرب الو نوزيّتسو
 و ا تاراودووام تلوح نصه يش ىمولك اب
 ريافلادزذوا هتلع رق يزل ينعم هندجحد | قون يلو
 نواقنو نولجنال اكو: دوركم نينجولا وعر م ودنا
 ريتحاو نهال لع ورل !دركتلاو مرق ئمل مان ميلحل ارب اء اهل نسم
 عئرلابزب نارك قفون نسب لا اير رفر ضيق ريش نلادعل



- 
 دهعا

 'ائلاوباس اذكو ئبترلارقلاوسل اوردر غبن ولئدامراع اقطع
 نورت كحل نيدح نيف | يوري اد دورشملا رانا وحبس

 م ةبا سار ل صن نينفداصازكو و اك نيبس د نينصرعم,:
 ليهو ٠١ انرؤرم ئم نولسيدا نكوإو اك وجحريا نقوبوبلو
 نقلارعوامزعجو انزؤرم مال ملخعاذ ملوذ ىلع ىفولا
 ) اننولهن 7 نورصحم ؛نولسرما ئنوزوماربصبج
 وبالاقر ئامؤُيف وءاتدوعّوبام نوبكتسا ركوب توما
 نزتاوفلا ئءلكو انئمإ] رب ماوجع مالسز دع مانل) نفولارق اح
 رنكذ تؤورنعا داو نوم اازكو (ان هعروسر ئه بح
 ت وئلكاذكو ا“ نو رعت ..>نولقعد ل. رشكم قس
 ولعبمنإاض وخلا يح :روعجرب نو مبير نوبسكيو ولسو

 اه انللؤو 'ا“ تول ا نب واق ااذكو + نول جبن باهو ئسح

 ةشبوضرد نم دوركذب ذك برام و. دول !بزياومل
 نس نيبح نول جا وح فيم ازلو 1: مل وزو اكو
 نكب ان« زعلعلا مهتم قلع ند ) نكو مان تزورف بز اي ميد
 (ا7ةروسل دزحاز يل ةزؤدلا روس ام ردد نوكيف

 خبل ثاؤ ارهزززرف ةروبس
 بلاوكلا ,!: ةراشملا اكرر كوبا لاقرو مانزحاول ركعتان

 لفات بانهم نياؤهو ةدازحا فبءاحاك نمو رراحاذكو
 وح قيضاذكو .!:: يوزع ,! بزالز اك انقلخيوم ءإ نم“
 هميذاو خارق يعفقوبالو وزاد ازكو ئاكدولوالا

 موس



 م اولاقو من وراغب نورحاد مناو وتعبت يعم انال جعل
 مدر كلل تلطالشا مالك ئح ننرل] موي ادهزلعحت ا ,انيلب وأن
 مج دهونيرلا عسياعماتل ا ئنفولافرافكلا مالكىلجحناو
 رففواذكوا* جلا :”نوب زك ةيكمالملا مالك ئسءؤحا والغلا
 نوستسادصن )5 نورداتن اديب مهباكو نول وسو ا ليسد
 نيو اغذاكنيعاط نيصوحازكو زب'مهريهل اذاكر ولاستيم مم“
 فيلكا صدور لصور كسب: د نيمو اد و اكنوكز شم لص
 | وا !لعجعئ اك ولج جاصجلالا اع
 ظ و نيصلوم ا يلع ىنوبالا ذه يلعو ف اكو عدو مولحد فدبر
 اكن يراشلل ةنمولصإ نيلبا قبض ان مجنلا و 4 ركاوع فاك
 نيدزنل ىو نوردرإبو نولاستبو ان وقكعو وعزت اذكو
 ئولماعنا اكو مان اهدل !؛ اك نيجزعمم ]| ضرر صحا عزي +
 .٠ نولملا نيطابلماادكو ىايميجلا نيالا ذك” غلا
 منيطاشازنوسا نيلوال اذكاؤتننوشرفل افي |ولاك
 اذكو مام سزحالازف نئذابلاو مافعلا كو ان وبييملا
 مللت مان سزحالا ناك يرموملا نيرو قيم اغلاق
 بربرحا'ركو ئاكنيملاعلا امن يزن اصر ربك :/>
 رعئيلفسال) ار كو ن “كوله ئ تدوعزب !اننيهيلادابزم
 نب رباصلازمؤائوكرتاذاح ملحو نيح امعلا ضار كو نتن برديس
 ه ايرر انو اهسا إو باوحو مات امورلا تصرف ئشل
 انهبا]يورلا يفك قولاو هيلعو ىو زوم لب و ءلصو اولا زعم“



 ميفع زم اكو ئ أع نييبملا مان نيسحملا ونزع نييجلولعو
 نمو نيرشوألا ازكو ترسم مههلرب )رك و مان يرحالا وو

 مقعل از كوز اكن وراهو نييهاذكو تقاعس ايلعو نيدلاصلا
 توراهوادكو ل” برحالاو يقنشاوانيسح او نيبلاغلاو
 نيسح) ب أكن وؤتنال ا اص بلس رملا ىلب نيو او نيدو

 رم جرطا يدي صرل دو ) عورل انزوكتر هددا ارتف نلم ماثنيتعلادحلا
 نيبملولل ا: نيلوال | نمالبد سضلاد هارون. فقرب ىيلو
 لع نياسضؤملا نيئسحاو نيس إبل !ازكو اتي زحالا يو ناك
 . هنولقعتو ليللابوازكو /”يزحالا يلسرلل دكو
 نيو منو نوعي و ملنانكو !(نينصحرللا السلا

 رك < 1 ٠
 زرق ىلم نوب ناكل ادكو رو رهاذشس نيجيلاو دو درب و

 فقلار ايمان الصوب وزو نى ظوود بلو ئيظصا ةزمه عنب
 نوركذذ ناين ود ا” نييبلاودعم يعطصا ول وحيا

 نيردجحب واد ابشب ئه اص و نيبح ةند)سؤزبال امض
 : ١١دك 3 2. ارض اب هلمأ

 كوبلاعلا انريروصمللا «نيلسررملا !نوللعد نينملذملاو
 اة هيا مدر ديوس

 يرذنطا ناب دولوعتس ئبجدربرمبي بع نيظؤفح ز.»
 قليلا ذكو ناندوهصم ا دورصببب عني بحفح خ>
 7 7 ةيكم نع روب 03 ماتةروسلازعا

 لاقو ادلا يذ مننعلا اجرودو اولاو صفع مالكلا مرخغت و

 نثرت زخاو ضوشلا باوهروحانإ / ده ئاكورجيوا
 يرحا)

1_0 



 ئراصل ند اركرلا يذ نارئلاوهرب رقلو يلا هسا ت اعصركرحا

 مه انكهاريكو اورؤك يذلا لب امه او انصن) اسف صرجح تاو
 02_ رك هرقل نسرلاند !ركولا يذ ن ارئل ايو راصت امدردرمتو

 والا يف َقاقشو لعلم ركذلا يذ يلع قال اميلعو انككها
 الوؤاكم هدر دمى اكوهو قاكلا ْي صانم ينعو نسجوهو
 اصو ارب تتابع سهام نه هزعن ام نال بازكى لح فئفوي

 ٍتالتخاركو عب |قسإ) ذدال يد اكدملا مازغ ئه هرئدامتاكا او

 او >ز«ةبارحالا ع باسالا يواكب ازع تاني ع
 باسكلل طال هاو باقعإ كو ئمبازحالا ليلو ا اكداتوالا
 ما باوا ةهداورجتدجالا : مان ولويدام يلعربصا نم
 عزفف مان باظح ا اكباوا هل دن ةروتسمو اك قلننالاو
 يوكن اممحيرتببو مات ورعوبالاقو نحف نحال أك مع
 ىلاذكو مهههد ذيعإانيحا انوحاد ا .هطاصلا ن اريضح نع

 اطخليف ةرحاو :يقد فو لدا نم لص|و نعد نوعشنو عش
 هن: ارمهامليلكو مان تاجلاصت !اولعو نس ”بحاشم ىلا

 اهافكارزحالا و كيد ءلاترفغتو هلانرئعد ازكو اكوماناو
 وعا فرو ) كلذ نام و) بضد انه يناثلا ناعلأ دلوعو

 هند |ليبس ئغا زكو دات باهىسجو هرخا كا ذو )لل هرم الا

 راهيلاكو رازلا نمو اورفك ولاا دكو اكالطإب اسفل مورو

 رد قانعالاو بار اد و نايلس رو ارلد بال الاول او

 باد باسحربئد |ركو:بضدافصالا ف هباهولا'سكوزأكب ا |



 "سبي

 تاوال اركوؤ 1 باشو٠..بازعو :اضبوباأن دبع مان

 راصدالا ازكو مانباواود ن4 ارباص .!"كنخالو بابلالا
 نئنهركذ |زه 3 5 لفكلا “3 ما'رايخحال 'ةجرارلا ىركذ

 كو هس ل ردا زد ام هدا يو فوم وفدا ير فام
 بيان اان كو حبا شو ليف امل اهدرجب اهاناكب اودالا
 |دهجولعزؤوول د دونعو هاداغن ئءاكأنقن ءرث ب اسمك موببلد

 عفرو اذ رو بضد بد | نينالا و هيلع قولا دل د
 نع ئطولا) اف نم مدون[ بام ىو زوما ربو / قبس
 لعبنا هؤفوزيلازكو ناكداملل ىبيت اصوصو مب
 . نولكو هوقو زيلف عسْهد ل عمن اذه بضدو ا | نمل[ بخ
 ف هردحإ رزيعرم ) نه عفر ذاك ىو زمن رجسربح ميم
 ةابخردال انيككد .ان جاوز )ئاكوعحو ف اسعى لع ىو ل (ذ
 ند اكانل همز !انيكتابحرمالرةزائلازولاص .اءدزمب
 0 انزلاق طرد الا نحو رانلايورازملا ]كو
 تدار نمر سرخت ىائينسا هنال مادغتسال] كعمزملا
 هلوعل نعد ريئيح مه انززك !انالراثسالا يلع ى بجعل
  دودوغعمريوعتلاو ةقوذد# مال ةداقملا نلجلو الاحب
 اتت نيمجولا ىلع مانرابصنالاراصنالا مح تنعاز ما
 ١ درصتجير ”يوصرحد م ارافعل |: ةرززمانا مر ادلا لها
 - .نيواهلا ىخ .امئيجاالإذ ا/ نيرحاسر!/عظعابمر تقييم نأ
 نونو نيطسو نيلاعل ! نمو ئسبيكتسا عريب |ركو ناك

 ِسرْلا



 عكرل !ده اوذ نمل. “يخلد نيصلخملاو مولعم او لوتعبيو نيرلا

 هم لوقف اد هاو نمل ئ فرب ىبل و ييمئخا وا يلا ناك ليفي

 « | أس ةروسل وحار ارم اءهاذ «نينفاكتتلبا نم .انئيحمجا .٠
00 

 اق نر كسزرم زن :ةوس
 ربحب دكا ليزنت يرعب الااوعرسا ول | دابغإبل ف دوئالا

 سميج ووصل ويحل“ ب

 زداح حلا نيعولا يلع مانوهو يلعلل يعز قولاك م
 ماو بعل :و ييئزازكو 0 لاخلا: د

 دل مولع فون او س>اشبانر اكو 1 ابوملخ مات

 فاك حلا نار ايلا روس م وزضو 9 رج جددت

 .وفلاو ومجال : ل اوليالا يدع نكو!أ تر اميل يلع

 قوما مل تالن تال قازكو أن جاوزاة اع اذاحوز

 هند سدا عكف صريز ةزوكلانانركدع مان دوقرقدإ !هوهالا
 رورصلا تاق اك لول هذ يرهاررو 0 ئاكورعوب١لافو

 اناني فلم نعل باىيصا| ركو مانمليبس نعباراكبف نم ؛انن
 2 وج ا تاك ,ليبس نكرْؤ ناب لق هلبش
 رداذأقو .ركيراوعنا م ا” بابلالا ولو. "ثول مانوبر

 00 واجر رات زئساو را( ىنسحو اكورمت
1 

 رص هود كو هنو دىهإ أنا يددهل موب نيهسملا

 مان وقذف هد ابعازكوز !* للظ مخ نم هيلو ةهتلا

 ىباواوتبمرج اةجحاب ا م أذ يد ارعْمسُم ةكرطبل |مل) كو
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 زج نوعبتنيلف يلع و زن نبلعو رك دابحل اتطنزفحالا فقوب
 هدلا مارض هرغحو اوم ا نس لس البل لوالا انو دن رسح)

 ' نامؤاكورغوبا لاق وزاسبارعلا نلك مات ادلالاولو !زاج
 تابلال يلوال ذاماهالطح انداجمملا ور انمالا|نكوذ اكئانلا
 ب اوهيلعاليل د هزحا يلا لبو ل عيل داى اك وبر نم مان

 نيب, ىلع ىقولائسخل هلؤالاو هبلو ينعوبطز ماوه و نوا
 عوب مان داه ىه حاس مب ام ساولذ يلا نت اشم نأن
 اذان لحب أير رل | ةايحلا قم”دوبسكت ىاك ةمقلا

 د اكن“ مائالكع اسزعرل ءاث وسل كنبوركزت

 نوقتللا مان سرع اهلل هايحئاازك و صين يقدكإا»“ نونيع
 كنود ئحباتد ولد نينسج ||زبحا زكر برده بر رع ىنض

 نواك سدانلوجبل ءان ماقتن اذ لضم ئه 4 اه ئم

 قحاب مقحاذكو ات نوظوسملاب”دددا يسحر مان نعد

 رجم لح ىلا! نك رانابمانم يف مانلركو رز راديلع ام
 نو سنس خ“ةدو بهن 4 غيم منول فج اضن ور كفي
 ن وزيقسو نوبسحي اذكو أ: ةينعلا 9 نوزلتج اذكو مان
 لكقنو :انيرير يعج الاوبسكاه ان وبنكب ئدحدولجنال
 |ذكواكمهرل !!|ساعيرج: انمسل ا ةجروخ ماندوددوب ن أك
 ويلك فون 'تايالأ ئهامئس اهو: ءنيسملا هنورصنتا
 ت ايا انهو زاوجلاد ]قولو اهب هرجد اه ل غن ر طضلاريجل
 ظ /ةيريكلل نان ةدوسمر هيب /زو اكل ازعيب | مالح لوطنو

 |زل و



 يدا نحول احلاو تورساخلاو ضصرالاو لباوو دوسري اذكو
 ع أنت هنيمهب ف ابوظم اصور رد ىح لبيب هركاشملا : ئه لح
 لحس امى رافيالازكو ورد ورظيب ابشر اش ئه وك ين اذكو

 يرلاح:!:يبربكتملا صح سرواكل ١ ١تاكأ زهريكعويإ وسن قاك
 مانةروسلارحا ندا انك امهر رجنيل اعلا اذكو رشاش

 نبوي ا ةروسب
 فركلعحللا مرق : نورت سانال) اورزل نيرلاالاهلوئالا
 ئردالا هنهرءاروحل ا جز عجن ١ اكبر اتكلا يزن ةروسلا ةروس
 مهد هروداماعجر فو ئىوذحم | ربا |ربميعجو | باتكلا لدم
 هرجئابوب قلعت ناو اضم هذ ارز حل] وود ىسلؤالاو هل ةعص

 دروب ل اقوبؤنتةلوطلاوعذ بدافتحاا بدلا اكو اسير ةدأك
 ْن اكرمهر جد ئحر البلا اركو ءائريصملا ئضوهالاولا الواك
 يذلا ماخرانلا م باج ورو نخاف هورخابلازكو
 ارسلا مقوززكو,./ مكحلا راج مف !ءرذو ميجا كو نانا
 ووافي 72 اكو مان ١هتيجررففو

 وذاذكو دانابوزواملا قاكرببنم حاقد كو :,قييبلا وست
 قو مسالا جحا تاجررلا عيطرل ربط جحر ا سرعلا
 للملا نادك ادراك يبس 00 نئنتوهو كوزراب يفعل ىيذع

 حيارس ئدت ويل رياظال ام“ نيستا . ان ايئلارخ سرج دو
 9 اب نيظاكاركو 4: يا

 ننبمح فاو م مدرب اكو و ناكمهبق ئجريصملا)) 9و 5



 نالظؤ اكو ماه اسد ناك 7-3 'بافعلا“ اراك هسا مزخو

 نه ئؤووحّو اونا ضضوعزجر لاق و باستا و داسعلاو
 داق نو مح هند اهئارزيكمركا دوعرد دآم كرا هنا لاق
 ن ابب قو باربدقتلا يلعومو بوعزم يعفو ممدذاك
 طئئلَس )ذا نوم لا م هله سب وع) مانالو ئاكاك
 نموعلبجرب ىلخيد ضاشلا ينعو ذدامبا مكيب قلب لوالا
 لصفلا نشيئفاط اميلعئفولا بحاالو ىّئذا هل تعد ال
 كولدؤناوهو هب نابل لوما نالول مهو لوهلا نيج
 زكو :-تكرود يذل | (هزيكبر ع ودلا ير لوس الجر

 لاقددابعلل | زكويي ايهرجنح (”راشرلااناحراو باوك
 كارا نما كو تلج انا ماتدوالا قزناحيفاكورعوب

 اناراطلسر يعد" !اهبان رح" |مالوسر هرجد نم عود

 مط رول امل س ْرل] بّصن | د اامولحم د 3

 5 انبارجلعؤفولا ناكردكن بحار بم رجح اد ىف سبه
 مانإ اوس رلاررعو سعرا وهات لريهلت ) يلع فئومالو

 0 انوا عووس : ..>ايزاكر ابحر كئم) زكو

 امان ير ةبسلا نحانرقخل هارف نان سجوراصلا
 ةادفوم لك رمل متازولاراد ته اركو ْن اهداشرلا

 باع سدا فحل ذر ان ل ان باسرع ز ا>ةئجلا

 زئاناوركماهدابهلابو مدنا ولو مكلوف امازكوزاكرانلا
 كبوارتبضرانلا لعبحاب ماترقتوبا لاق و ئ”بازعل اوس

 قفوب ظ



 رائلاوف:!«بازعلا دسا ,انابشعو منمالرب لعجابا فقوب
 ناد اولاف بارعلا نحو رابعلا نيب اكو ئاكرانل نيج درو نعم
 ءابزيفو اكلبف اينرلا ةايحلا لالّصاركو عاتاوعد أف ارئاق
 بارلال اوال ماكراول او وس ى اكامهدورعوب !لافو م مغر ذحم

 . دالانه قفوبوسيررهاتا ناطلسريئد عاثراجبالاو ئبخ
 ققو”ةيعلاببربكألار يهرو رض ناوهو تابزل ن اربح
 ييشلالو نول عبال كو , ان متوبيصملا مات زذاحتو اكورميوبا

 م ان نورمورال تويم وركولا نافو نوبركوبب ركوب أك

 كفو مل دوك ار صمم /انايدز هاد زاك سا
 ظ نيماعلا بر هدلا هك بنو :.>تابيطل ! نم مانو وردقتك رس

 رح نيملاعلا نول اوك .خا"نيلاعلا بوس: يح برا هل مان
 هركد مدقنو نوكيو مك ولفت دكو ايا خوش 2 ان نيل كا لا م نص :
 موركوبالاقو .ان)سالساوأنل سرازكو إل دوور بود يلا
 نورس يروح وهو ينعم د وبوسي ءادتبعو مات لبقو ف أك
 منروحْو سروافلاو ايس بف نحا رك أك هلا بو د نحر خ
 لد اكمل انذ اد نس يلع ممن .ا د وحججرب ينريظتل او
 ف نيم .اننور كنت نول اذكو ناو لم اق ل "نولطممل
 رد اهرعو لدا امن وو ره ورياولا صو كوبسكي اركو تاك

 ا ةروسدلا لو هدابع قاكو أي انساب ىكربكرتسم
 7 هيك بسلص ةرروش ..

 ماب جحا رضاعحلا ىكول ا ئبز زن مخيلع مالكا مدقتو



 ناصف بارك ريحا رتبهووحد ا ىو د نيدو ىو رحت |دّبسوا

 ا|نتبدر يزنت لعجال) ندح كل | يلك قولان !لصالا لوقو

 ليزنتب زدنسالل . يدر عدنا عي مولا ىقزلا نم هب هربح

 وم تيب هررقدا وزو ىالاحهروداهزبحد |“ 000

 اريزدو فقوب ىيلُم تلضو ئهالاخزجح اوانازف ةناببا

 توف اكو هورقغساو)زكو انرولعاع دوما اك

 نليو نيلُياسلا و نيلياعلا بر اكو ب اه] زه١'نورمرْيعو
 اوسركرتسيبو ماجا ةصدنا 0 وسلا

 ءاونؤسو ريب اصكنوا صرحا ) كويرات 00
 نست نوزواك هددز الا ووهالاو او اظفهو
 . شرلا| ذك و اكو نورد 1 ةزئانسا زكو

 وحازكو ا /نوكينوب /ننوعبد, ( نوسكب . اننلورضيبال
 ينام ائلاز هو ن ولهب ا دكو اكن وجهت ا صانيلع ولج

 ا معن هراناو أادرا نفخ فو يالو

 وذاك وبلغت مانت سس اهىشال)و ميلخانو اكو

 نارك اك قولا نأ محي مكينو دائلا هنإئعا ثول

 ةرخالا وو دو دعيونو نيلئسالا هادو 5 نورد
 جب /نسإر مال هيك ض حرب كيش وب نيللى روكا اص

 زخنسأف مافعو يجو هييسنا الو نيإسملا عا ذكو مان محد
 نؤم اسال نو نبش اكو د انرقلاو انملعل و 7

 ظ انيلعدوفال اذكو "يزف اضيوطا اح بسيو ماث

 مو



/ 

 8 ركرلإهرور وكن ذلان ا ماييصن بولت اكن رج ةيشناح هتعلا موبو / 3 0 5 7 ٠
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 5 ع اكو ران اضرغو نناباتلصم . او كلن ا دكو ماقريحو اك ظ

 بيرم إم غيب يذقل هيد ل تخأ اذكو م .ىيسب وسو 5-5
 رماجواهقركوبالاقو ةعاسااو نيبعللو الغم نكد مان
 ان اونظو لبق زح و صويبهس ىه اكول جدالا ناك ة عساي
 لبث نيف ع كولا ئدحالاو اغح هوو ئعملازئاحوبا لاف
 ريحا اعد ىح لى هرم ا وجع ميم اونو هلو مارش الاو

 ظيلذو وللا د كو ئاكطونق ىاكرفاح ياك رونا لاقو ننؤم
 رداومعفر ]قل مو ريدهو يحلو ريو ييرلذلو مانت .

 ا + ةيكم ير وسلا ةزوش... د 'هيوشا
 رح لع الك | مرفنو يرق عبدالا تايالإ ميسا ال لقءلوقالا

 ولأ !كلركو دودلإب يحوم ان ل و !«لكدبت نع ذل افا و قنسع
 - نيبرصولا اكل سكو ايل اي هززذنل قون سلو إذ ةدوايلإب
 "دلو | هدناوهح ى نعم سهل ) كرس لالا يلعو لعاؤلاو لعفلا

 يا ذكو ذا ناوم نع مفعل اذكو نينارعلا ولع ان محروس ١
 انريعسلا يو نا ميو بيبرال ن“”ليبكوب مان جحرلا صرالا ف
 يار ردنا © ذازكو و كهلاولا ماندو نآرببفدالو ممر ئاذكو

 ةوبوب يّ نستويدوك رنه مات بيد ارنا تلك ن يلع
 اقمرغتالو ما: ملعب دقنو )ذكو و اكنضرالاو ما ييصنلا
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 ءاوهحا /انيبردوس مهيبوذقل اذكرو ىاكمهيب أيئجب مس
 اع ازكوذ ام اعاد ”رمكيرر مانزكسس لالعال ىاك
 نص بيزف كازيطإو قح ابو ينوكساذكو ءانزيصملار كتيب و
 رخل النمولنكو ؛ان ئخلا مه !اهب نوسوباليزلا| ركو
 بييشر ىف نع خارئس هدوم اك مثرحف زدزعلا يوئلاو ديجن
 تاور ماذزيفي عضاو ملإو مهيب ويضعلو .ددنإ هبازكو د اك
 فك انااا زرعنا تعا ذكو لو أك تانج

 ةذلال# ماثكبلد يلاعز اها دز كر وكس )دك زؤر ايانسح مانيزولاوف
 نكد اي ءولعيداو ءانرورصلا دازد ىف اك

 - سبر زاك ب ادن عردجلا زكو ماكو يصنو اك البببا» يدرس

 فاثمالغالا بار يّضمالو ئاكنصرال ازهر كن عاذكو مان
 انقر ماني ىكئ جدو رو كش اذكو لرد ردإف يعرج يلح
 قه نح ةدربح نأ ففوب ىو بصر او عذرا لجو

 نوقفُيدو نورغجب رهازكو اكلك وين تارت |مأف

 نحبا:نيطاظلا هدلا يناعهرجأئ )زكو ناك انهم مانو تيب

 نورومالامزعئحزذكو مات هلا نايوفليج ...:ليبس
 نعى قولا بدو فقو ليد نيوش ا يبس م هرجد
 قلعتب) قف قلعت ١ ذاىءلذل !نحملوو يف ئالألا ىلعأتب لالا

  نقيعس اج قلع ليفو نيعشس اخولع فخولاف دور ظنيب
 ىقجورطم واكب سر رقتلا يلعوضو لالا يلع دول اذ
 سه ليبس نم نأكردلا نو داوح )م مهر اهههعلا موب ماي

 لك



 ْف أك اع 2 نان الدلال | اظربعح م ابيك ازكو راك دهلا نم

 حان مالح الانام مارد ودا معاذكو كك اهيدام ادرك
 ةروسل ارزحا اكو ماتئصرال | يئامو ان دابعنم اكو ئلمأنرح)”ىم

 ةيبكم فرصا ةروس
 ريح ماله مرنفتو يرو نيالا انلسرا نم ليسإوالا ليو
 رمالاريوومريعيشل ا باوعزعجن | ىمجرسبم ا ب انككاو

 نا فقوبو سلو يضق يارم الاريحرئل نيبللا بانئلاو يعألو
 انكلاو تسلا ل عبحاوس ايبرعان ارق هائلجحانا منغلا باوجر مج
 نيلوالا و نييكرسمو علحاذكو مان ولفخنر يح عم ما هرحو
 يزلا د يوتبسو علعلا اكو د «نيلو اللهو امك تعزدهتسي سمح
 بوحزحادكوئاكرو ردم مل جحيزلا وع يعم رع
 ديو مافكا دكو ئي”نينبهل د السد نيم سوح ثوبا قنأم
 ريصانر يعاب نوليسو مقلخاو سيما اكو وكان انإ نيبم

 ىصدو د دهم بوكس حو وصرت دكو انا كرلع م مأث ٠
 ثو نيعدأم مات يسب زكملا الصمم ورد اك ب ايركابا ماندو ريع

 ظ ن اليبلخئفؤيالذ ارابتحالاو نكل يبدمبالا لعجن ا ب ابح
 : لوسدرو نوعجرب | نكو ذ اند ررهس هدناالا هلال يحمي فذ

 انزساذكو نان ككرتعر معو توزواه) ذك جبنج نيبس
 هاو نيفدغأو اريرلاةايشلازكو ات انرجزو بحد وعجم
 نيس كوز صددوكؤ نشح ا: يزل ناك دوز ندم ترف
 من كووفلو مهقتسااللو نب” دكقخ جن نوهتنم



 عج ممعلاذكو ل ايينحا نيرئكا محد و كيد ت أك ييلاعلا بر
 الؤا اهضيخخت صد ئه ذ اكد موف لف ءان نوثكيم: >دورزممل
 يسوق ولا ليقو لمصم مجدا ماوعا موطجدزمع مام نو رصين
 نييداطبالو لجعل ةئلطقنسو | ةرداز ما ل ءبع نورصن
 اتبع نيقساوو هوعاطائو ني زيؤمازكو ى أك

 ودحر امال رحال | ئاكو ركون ١ لاق و ءاتوهمازصابو ريصن
 مجد زرعزاكاعب ابرتُم الذ دوؤئلزع اذكو مان لي ارس ا شح
 نيبح اان اطبطسلاو اكيقَتس نوخنناو يلع ضقولا ل يفو
 ف اكمهيد نم ضيقت فاك نوربعإو نوجنطاو ازكو مات
 لعجا ءامبؤب رخيص نيقتم ا الل ا”نورعشب 2
 اهب يإ قوي ىيلو هولا ولحد هررحإ رح هرجداع
 نروكبو يدابحا اتخد ل جحا ١ فقوبى يلو ةزحلاولغدا
 ظ نيعالاقو باوكاوا تب سس يلع ىذولا
 نك اك نورلاخ ان وكان ن يلغن از كوني حدو لاخي أك

 0 ا را يوم
 ' ملاقزا يدم هاوجو دوبربجاذكو انهن وهر كرات
 | نأ لق ءاننوبتكدريهاوكولع قولا ئحالاورتتاعوب

 مهجالاقواد يومنا لعج مات معن لاق رلو نجرلل ن أك
 نكجزلا انا نويت دكان عطا نا يلع : نكالاو هجومه
 ١ ودعوت !/ نوعيصن اعرب اعلا لوةاناق دلو
  الضةولسا لع اكا مهيب اهو: .”ملعل اءاك هلا نيران و

 هبلاو



 يفئمايكو دن )نوكوبازكو أزل و 5 نويت جوبز '

 «اناريرطت هد رض نهاد لا ني رول

 ةعاسل ارثاع ءرعرورب رقن ىلعوا مليك ومو ماو ميس
 ريدم لعو ةعاسلار ولع هررمو ربروت بعرمو ا هلت لعو

 حينا كاؤرغو مالكلالوطلز اجرب مات افق دكذ بل
 ةةعاسلا ووو مشب هلّيق بصدر رقت هرودابوريهاوزع

 اوكزملا هزه قولا و يبربجلا | دريرعتلا ياهرجد
 نورسونال انهنإ الكل | لوطلز دابجركد اهي قتل ١ ١نفنش | ريع

 . ةروسلازه] مالسلكوازكو
 رج د اهولا ةروس 3

 نك طيكسول نو نزو بازعلااوؤُس اكاذإ هلوهال | لبكو
 ع انكم ولد يدانلزناانا ةئداسلا ةروسلا وجرح أمم نبيل ا

 مالا ضنفولاف بانك ةفصرعحن إو سئالإ:اوهيعحي |

 يملا لتر نم ةهجال ركون انهكجرما لك فرعي ادهؤ نيرذه»

 عيملا ئح ةيلردل ارثكولع عفرلإب تاومللا بر لكل لتجلعلا
 نيدو رىدالدب رجا وا اييلععورلاب ث ما نو بلو ظ
 : اكننلوالا نيمو ىو مىحىصا و يءوعحالارلاال مان
 بازع يديد سازل |ىّسْهن ادم قييم ناخد ن :ونيعلا نكو

 ىسلعين موب نوري اعو نويخم) نكو رم دوحوح الهلا

 نين اطلسب) نكو ». امهيمحأ ماثن ١ قتنم طش مويركذاووع (

 ون وثوب نوعيتح !إ:نوجوم 0 فوفزنو

 ل ل لل لا 7ة7 ملا اا ا سرر. مثيب را اقس بيسك نيش: صم ل 9



 . ريركيهلاة لب لضالا و ةفوو للكل بزنقو ناك يمكاذ مان
 عئهرملا نضمواك د ويرد نه رح نير ظرهنا ص ندزحا امون دموهو
 عدس موم ما نيفداصازكو بح نيبال ب اضريماعل يلع ن>
 اق ان اتسع هروبانلعحد ا | زهئ اكورمتوبا لاقو مات

 زاكمانكلها َفْف هوب ىزذ ىبلد عند موو ىلعافوطعم نجح

 يدلو سا سر ىييعبجا دولجنالو قيبحال !'دكو مان يو جم
 كاك بلا مه ئمزصفلا موب ئلره ينؤيدالم وي نالفقوب
 فشوبى يلو خيل ياالإب يلضت از ونام: احايههلاك. أ: عقلا
 قوي بلو زّكلاب كا )زف لمى د ازكو ناك لل ايلاع هاوق ن
 نيلب اقته,اثن ور تمت صرومركلا لد ال ف ف ىا قعل امد ازعل

 يلوالا ف اكالنعلا الس نيضروح انكي لعنقولا ليو مح ١
 . الضوركوتب داكولفعلا مات رعود ب اذعاذكو باح
 10: 0ر١ ةيوكم ةيئاولا ةروس: .. ماتةروضازعا
 رصيكح يل كو ري ةيالاطجر هي زوما تذلالق ماوفالا
 مركبا لاق ورصجل | ئبوليا ةروساؤ رماه بانا لدزتت

 مداد ارقناادهو ىاكورعوب ا لاقو :بنيندوملا فاك
 . عورلاب ةرثهل)ت ار اوكرف | دانونقوي اكو عمرلاد تبا

 كولغدل اسح نينار |ياع ضخ ولا نترل امهذرسكلإب ]رق نمد
 نسوي ما "نول قد ناوصيو قداسلا لماعل انامتزكتا»
 ايلوا مخ نيهم هع فواز وزهإو اكمل | !ننهدعمسرل و اك
 هان هند اعيمجر دوزكتس رانا, .”زكده مافعا د كو ذأ“

 "5 بيل

 ئإ

 نو ١ 5 ْ



 هديلس

 مهيبايجنر ب بالحل | يلع نوعهزنو نوسُكيب )زكو مايوركفبب
 مدعم ود ايلواوايع ازكو حر ولجبالث اكن وفعلت ماث
 ابحي مذرااداوسازف نط احاصلااولعو اكو ئستايونفوب مان
 وكزفأو مالل عج فاح ب اهدع قحلاداذكو انو كبي ام مهاعو
 ظ نضوركزتو اكمدنار عج نح مات ن ّ يار ماك ف مال

 اك نيف ببرالن يفر اصاركو بح نوملقب انا مايعي لا

 عرق زم ضمن اح نواعم ركون اكنيرالاو مان تورلجسال
 , ئسحاهي انك ا هيض نط ىقود سلو ]دج الإ ىلع ةينائل الك
 اكو ئم نيل ى كمه نمجر يف كولهتنو قحلاو نون خنكا دكو
 رئاواموا دلو ن اكد ويزنهس ب اجاولغام مان يدقينسم نيسرت
 جبل اهلا بو ةينوبت تيس ماثابشلا ةايحلل ىسحنبرفان ئيرانلا

 *“ كح ئافحإلا ةروس 4« مانةروسارحا اك
 اولوارببص اكرب ضاق الإو يحالإ ىننإ زرع نحن اكن | مارا لك كوالا

 ةثرم تاي ثالثلا ناسشال)انيبصوو الاو دال لدسرلا نهمئعلا
 رح ىرعام ندر معلا سلام بانل ليزنت هجركع عرفو

 ئراص اك اورسلا يف نوصومإركو مايسة قراسلا ةروسل (
 : - نيبحرعسو بيرم اك اذكو زاك ب وكداعإاهسّوريقلا مون لا مان
 "ا زيا مركك نيرثجالا نيب عرج سيعالوهازنوا نولوقح ماو
 اذكو !ازوكمألو محل ر ذل مان هيو نوضيفن ان ايأيثس دد) نه
 نرد ااننغيسا» .ءانبطاظل [و ارتبربكتس او م نيبحي]

 حز عح رمل اول يذلا ر زيدل ةدجرو اكو اري ذف ن اك



 انوعتير جحر فضوب ىسلويزيرسويللا ةربعو | الاباعومرد هروداه

 واك اهركهدعصوو رات نولهدإ هيد ب رلاخ ومزيل ادكو
 ةدنحلا توما 3.” ئحزاسيتبر زوار ؤم نوم ال اذكو

 ئيحالا نكل نحا/ نكوإلسكادلا ن اكينتيد نور كرو |ذكو مان
 مانيبرساخ .تاكوس الاو ملا هان نلوالا هرهن اهتيطصو

 يلع لرد سداالا نوظفسند | ذكو مان: دوللعالب !ماولعام
 هد عاوكتسا امو انرطمماذكو ذ ا نولمهجي: منيف داصلا| مات

 ققون لام ئحالرد حرر ىرعا ناو دوه يبجم جئ ر عرتييو
 رثوت يف ى بعمر عزد هيوم ردت يربي و كيلا بولع
 حو وكاسسح يلع يلا يطع قولا ئبجرف حيرت اعد هتليحناو
 ند وزو دس ب اك هدد ١ ن ابن !ا نوهت ريد او دان نيمردلائ اك

 قصيرزتمز اك ونضدا١ ان دوزدب دوجحيب ا نكد و أك
 ئسضايفولما يجي أن ينبح اايلوا هدو دئح.أ رلإز اكيقت

 وبا فاق زاك حاب +: ازق يلب دنت يلع قول انوي ليفد
 كورْعكت انبرو لكياولاق ملوؤ ردع فهن ) ىصالاو رف اه

 |ذهوا عالبب كرنب وويضرادو مز مهل ل يغتشالو مان
 هيد زم لانقلا طر ومس ظ مان ةروسازحا' عبس

 - ضكومايمهلاءافردو ا يك جالا برق نم تاكو دازئالا
 "اقرا بزفو انوه احا سانلل ى طروهنر ئحريمف اب عصاو
 . لضدإف صعبب اكو ماناهرإزو وص قانولاو حسم ادد

 | 0 ماما



 م+ اهازضاوركمازغ اأو ارمي اهدرع ميا حبمنو ازكوٍ سلاما
 ايلانه) ئاكمهل ها ضو اسيق نم م 59 مداعا وصافي ا

 زباجابجزحا رولر اهتم وهاك مان
 ازكو م ع امهس عجرد لصإ / مح انتي اذ

 ا ايد هر يرؤتل !لعح نط راء 7 ا
 راها اهو هيد لثم ءرزحي جحر فقودى يلو ترحل

 ماو 0 اوه) نافافنالاق ما عوج اا
 و1 ينو نانو أنك ماد ارك' ا هايل ريما نسمح
 0 دا ريهلاريعو ىو هرعنل ربطت مانوعل واف
 الا زوعه) روس _كرملولنأ اوريمذ لوُسو هان نكو ماث
 . اي وسو فقول يانا نع ناطبكلا رج ما ةقلإ نم

 :دار ا غنم ملاعازمهرإب داور مضر رس |١ نكوراكرمالا يحن ره
 8 حا مكاعاو لوقلا نحل و رده اميسب اذلو 4
 رعود نجما انتندولعال د اكرعل م اعاورزسهل "عا
 صودا غنص| 3 اوه! كو اكول بحل م ان[لاعارقرينو

 ٠ ةروسلارحإ اذكو :انارقطلا سفن قال كو
 . ق/: اب ياف نإ ةروس

 لاقو ةيظنرماك نواعم ان انيبم
 ريجاها عدا تاس زعانيبم يلع قويالف كمال نها رع
 030 اعزوسلا لفت اوين هلع
 نود و مان ألح ن اكنورالاو متاريصم ىأف



 ظ مكولف يد اكانلر انامطع »افك | هسشنولع امورنا قوم مات

 ايران لخاربعساذكو أَ واوصاوتدمب وش دم

 ْ 1 انوعبششو هدلا مالفاذكو م ضيكعبت .مأ: 1
 ايل [رامجانسسج, اك نوهيسو | انة ل يلق ال ) اننو رست
 < 07 تاع ,ان اهلا كر ابمال انسخ حرحرميرلا

 هلع ذك وقتم رن احيناددع داتريكتعوسانل اح
 تلال اعوام اريضاالو انكو ارب ر مامي |

 فاكاشس نواح اردع و ا«رفعزيئدو ملح اذكو م اناربصد

 ابره امو انغال ايدعان كو«: ”انيهاووصايل!طاذع

 ثوم هخ ن) رح مدنا دوسرر مم .!:| ريبهس ا دوله أ:
 زل اتخد ددلإ لوي جحا ا نئفون ريو نيس لونسرو

 ظ ب ُروْببظ وز يدل هلوف دال

 < و ع يهب موال رك دابق ئ قولا
 ريصا امئبال نك و دو عسل اذا نمو

 الغاشم امها هذيل حطو مان ةلرويلاوق

 ا مد ظمأ وزوار ذكو هرهاولا

 ليجاللو يعز قولا فو هزحا يف |هرزاف هاطش عرس عد

  ٍيعطإو امهنلكيلع قوي لوتت ناكل ثار ونلا ي يلعال
 ظ يلع رس وفن يال او ةاروتلا و لولا نبزه يلع

 ظ هرنحاولا عزام ا ب حدب الا

 دلع ةنينم ره كدارجلا روس ماقةروسلازما



 بورعشالازكو اف ملعمدلا] اوت اوولعيؤقولا كلو أ« ملوسيرو ظ

 نسوان مانو رمل خاذكو واكبر ولقونال ان ف لق اكوكوعسللا

 او ”مينع تاك امس أت من ذكو د :نايصعلاو ايي ئسح
 نيطسنتملا اوطضاو يلخ قولا كرو الرحل ل. سارهاوف
 كو بحب اقلالإب :را/نيئد مان وجت راك دووحا نيب مأث
 وسل ازكو داك ادصلفل | ئم لا ناي ال رود

 اوثاوننل اكو نا ىو !انت هيلا اوّمناو د اكموّمه كَ ان امجد

 1 هانويئحي وكأن ظ
 . نمر الز ئاهد“ . انوغراصا دل[ | يبس يق

 را تمر مان يفد اسوكالساا وو اكاولس اذا

 روع طالا الود م انقلخرملو هلوتالإ
 عدل ىأ 0 اوهرجحد) ئ#ريبملا نازْعلا اوف

 اوساوريكرول يومن اوبدكلد يملا اوهروحن ا ىقونىيلد

 1 يعمم انناتاركو عم ماءدعو نانو تملا رجح
 هرابولل اقزرو بيبهو جورم ضو حيرح) انكوذ 0

 ىخلبو يدعو ٌفخاذكو ىاك عيت فو انجوزحلا لد 40
 هز دك ادئضربعم 6 م م
 زب اجريصر اوك اكرينعّىرل ئصربعولاؤاكرزخ رينع
 اذ' ريبعلل ؛ تيك إن ريعتا ركون يبرسلا باعلي

 اريج شوج عحاب ]م انظيمح ذاكر يم يربع رزه ماذكو



 اهولخو اول دامالزب مح مه حا) رود سلو اعيولمخر وربح
 اذكو مائرْر ماد رل و زاك اهيدنو اني اح ةرولثلل مان الس
 عير موبازكو ماندوبكما راب وعل ئم نيبهتو صرحت نم
 اكو مانر ابج: ذاكر ولونهمام ماذويسم ل باول وس ذاكربصملا
 د -ٍ ايراد ل| روس 1 ةروسارحا

 فرعون اا اكن زرجو ماسقا اهيبلع تاؤولي م او "دابراذلاو هلق

 قفوب سل و لتس هرود ان[ جحا ١ ماد ميلع ضو لاو فى رايصل

 عّف اولدوجحالاوحو باوجلا نتن نيلعافوطعمزعحتا
 روشتف اوفو ذر نوني اكو زد ا«ينولا موب وأ ئعازكو مان

 ام ص ليالا اليل اون اك نيسحمانلو ناكر راننولوهتس ظ

 البل ةزيلل ايدره يمص ناكوعا يبرر صمادٍل رف نوعي اع
  كنئاينالوا لوح هيداحالبلق رهدرعن اك يا ةيعاث ليمو
 اليلذ يلعن اذل) نجد توجه يلعلوالا(و ىول افيزددلا ئم
 نوروغتسد لع ئنفولا ئسحالاو ناد صارو توحد لعرت
 توضيب كسا يو نسحالاو نينفولا ازكو زاك موز اج
 مالسل اف ازكو ٍحامالساولا قع مان يوعطنت نو رعوبو اك
 م تورك موه قناوعا : ان وركس ىاكاهوةورميوبا لاقر
 لاف معو مالؤدو ىحاا مصحات ازكو راك نولفانالا

 ج15 نيورسطاباحيلطمزرام ثوطسرملا عدول علا مان
 عراف كور "م هإل,؛نويحو لج ثزبلالا يملا سرذكو

 ايم نوعسولب نيفساف نأ( يرضتسمإل ”نورظم
 اهاشرو ظ 5



 وركوب ذاقو , .>نيبم دورلزت اذكو ذا ةدورهل ا: يله اشمزو
 :بحرورخوا لكن وحالا يإ كلزكا ذكور تنيبع و اهرعلاهلا مات

 نيسيملاب# 0 روعاطازكو ئاكجداوص ةلصاونا حاصره امس انفو

 مد دواوهني اذكو.د اكنينملا نيطيا كور ضتبووبعيل مان
 2. ةايلمرولللا روس ٠ ماع ةروسلازحإ
 يع ئىقولا ندد ىسحاو ةيوكرم ا اشو الا باوجسال رد عئزول
 نوبعإب 'هإريسركذ اك رغكدومم مهب بضدادا عواد ىف هلا“
 اوس دو مشالازكو :رحايوب دكماعد موجرا يلإ هححافكاو أك
 هد ولهئازكوواك عجم باذعإاضومكز ءاننولّهدو اكمليطع
 5-5 ىرّس ئحمو حا ضرش برذ مو نيعروبو ةفوؤعصمو
 دونه نم دن و ركع مداتالو نيضر بكوب اذكو مان
 ملا انؤضخن هارق نط فور ىسلو رمل | سكت هما ارق نأ مأ"
 فيبر زكو ناكل ورحب الق ف اكل نفو مات لنثو ئسوك زم مان
 نيفراصن وسوبالو هل عنو نوزكطو نيصيزنملاو نوطا
 الضوي نورابسملاو نونقويال) كوز اةيالاو خلاف
 جل[ا نو ديككاو وبنو بولقشمو نونبلاو نيبماذ و

 د اهنوفعصردوكرح) ركو راك ن وكريم ئضدحاارثعملا
 ماض د وعت نحو اكادنبعإب نوراعبالاوكو ئسح ورشي
 دوج كم زود ةريوس.: ١ لب هدول
 امووكوعادوروكمحاص نهاح هد او حو نه يوظا ذ ام كعااو
 فقورالو ا غن انس هرج ابعت | ى اكوعحو يؤهل | نع لميس

ٍ 



 فاو نطو ىجوب عدم كرخاصإ امال درك ذ] جحا ا هيلع ظ
 تؤ هرجدام نالوكوذلا يد رذند يلع ئذويالو. كك ةّرعو ذ

 ورغوبا لاقو تيجو )اهإإ:يفعالا قف ال ادوهو وكونس اذ هل 0
 5 أك ئعطامو ال ئظغج اهو اكيكرب اه يارامئاامود
 اهو اطلس ئهازكو اك يزين ما يئذالاهل رت ةيربككا

 خربت يعرب كو مان يلوالاو ياك يفَفاه ا: ىشنالا وشن 00 7 ْ 8 3 8م 4 21
 :ةايدل ينس وحلا ئحا نكد حلل الا لا ثرطعئم د اكيثنالا
 يلا بخ م نمرالا ياهو يرذها نفاذكو ماملعلائعواكابنرلا

 فكاو ونا يوتا نما كو لفعل عساو,.ايميللاال ارث اح
 تابالإح امونس أمم يس يلع قولاو !ب.؛جتخا» اهانعك اك

 ءناوز ب قا خود موف يلح توي هن لبق لكل ةززو ضال
 ين اقتةكفنوملاو غور ئترنرع مات هداو يعطا ىلعو فاك
 يلع ذولا سحالاو رق اه يب ارنمع:نعل 1030كؤ30 طك ام زمالدد نعم ناف ىو زم ا رجسربحا نب! رح نخر انا |دهاواكورعوبا الفو مة رجدزجروتسم اكو ناك عاوجا رس كو رولا قشناو ترو عبجلا ميس هلزفإلا 7 : 7 ل | ةرروس ةروسلازحاو وره اسو ةفش اكو يفوالار يلا ضاذكو مذ

 2 ةايزصتش ادازبجدراو مار سع موب د احعارل ايل ]مرته
 ظ 0

2 
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 | دن وعز بوّصس عارلا عيد مرهبو مام



 اا ضاننلاد ماقر كوع ع ضو زنو ناكر هس رلو (ةركوما
 لالص رود امبارش لل ئئاشبل هبحاالو مجنركوفوىويش

 ب ءئنفانكو ذ اكريطصاو ,انوشالا بش |زاكرعسو
 ماكر ذل !وكوم نما ذكو ما ندملا و زن ورق غون و
 ترم ضاذكو ,ةرزنورززلاب اكو :تركّشن ئع اترع عا زكو
 ؟ ادرماوههدازراكسرلا ما” صتْنم ثررتفمز ان ؤزلا
 نو ركرحئمو صيلإب اذكو (ةرزجمز د دووس ماع ىشسو

 ية ام ةيوسارها زاةرضومضو رؤلا ٠
 ظ ذيب نجح نعول :ةزؤسي ظ

 'ئاكن ازولارلع يزه داوسلا و سلي ماوقال لبق 7

 نازيهاوب نازيملا يقاذكو ::يو ريس داكن اسح ملئ نايملا
 ذاك مانالل ماتيو ثلا هو ئاك لوالا إو ور جب لاك

 ئمةروسلا ف امرركو يرعوب اداق ثا داب زكوؤا1تاجبرلاو
 رانئحازلو ار (نهل ام ازنس ام لز داوؤضالا ئلاخو لكذ

 ”"ايعسالاذكوز نايت ءاننإمزكت ئاكيبيزملا اةناسدكت 0
 ملألاو نابزكتو مالعال اه زكو مانا دام دك داهم او نازكتو ٠

 هناوهلا ئه صالإ يكرح و ملعو ئاك ماركا اويَضو نإنزكدو

 نإبزكت زاك نالقنلا ءانن نإ زكُت بان اش ف نمئمنالاو
 ناضشالؤن انزكتازكو ناك ناطلساوزمناؤاذكو مت

 ْن انزككن احالو ران كما وكو '.أ“ ناهرل اكن ايوكتازكو معان ظ 1

 نانتبح مان ابؤكت دا ان مرج ملند انذاك ذأ مازقالاو مان ظ !



 انرطب اوؤ ناكروح اتمل حادا :نصألا نكا نابزكت اًركَو هذاك

 ثا كك نادرو ناروكذا زكونتا< ناذفا نيتيحلا ةفصؤح نانؤ |
 رح ناحو لان نكودادو فربسا| ىه ن انزكتو ناجوزو

 تقابل ننماكه لوه دال ةرون امم ىلنشتد) نحالاو كابْركتو
 ناسحالا ٍراتنإب نكن اكرر 0 برص او ةئوص نم
 ماض ئحالاو نادؤكلا كو ا« داتبح اذ ناب زكت 4
 2 /زكوزاوإ 0 ناله رعبا
 ا ظ ناو نابزككو ناصحو ناد ذكتو ن امزواداب زكتو ناَْحلْضن

 ظ مان ةروسلازهحاو نابزكتو ناسخ تدعو نادزكتو

 ْ ] تايلكم ةعئاولا ةزوبس

 ١ مال | يلوالا نح قلت هلوزوو ةيدالا ثنرحل) زهيم| هلوكالا

 | ةلرم وروما روصربخ وعر ا هدجداهويرقان | مات ةبذأك باسر

 |" ١ قوت ىيلكالاو ةضو انيلد تعئوود تعر اذا قيبعتراو
 راب عما اهو ةنييملا بادهم] امر ركو ثالث انخاوز
 يدم لوالاربهامئم ياثل) نووداسلانوؤئاساو

 ىل ريكو ةدج/يلإ نوّهداس سد) ةعاطوإ |نوعداسل )

 نوعماشلالعئزفولا )وال [لعع نويزفملاٌس لو اربحلاو
 يرفع فئولا الا ي ىلعو ناو اك امه و توسرئل از
 ١ صو وتمسك نيل اقتح ماذ معدل نانحؤادوعو

 000 هارفارسو مدردعو دعست عدرلاب نيعروجو يرتئببزي

 . نوبهشب يلعن يفدرل نيعروح إو ميكا تانجإربرّسسرتلا
56 



 هي ٠

 ييزحال | اهثو نيولا بانت ام !:امالسن اي الس: ب نول
 ثواوال !يابسربفعل 8 اكنيوزيحوضوم ركالءذاكل اهل (يص| اذ
 ىاكولعد مو ةب|س/ر ناك او فقوب ىبل نوع أ:
 صر وعلا و بون رضنا نكو ,انسولا مود: يعي اوبرش
 ومورخ:”نوعرازلا مانا راك لو الان ك تول عداك
 نوما نويتشكا١زكو مان نورككتت .:نولزنملا 8
 نال نفود ويل ملاع نى عدول ئضيظعلا ير مان حض اك

 او ”نيالعلا بر ئه اك نور جطللا هرعبام يلح عمو منفلا

 أك ود تبحو .:نيو داصنو صرسال اد كو 2ظ05

 ف نيقيل انفي ل منج ةيلبقنؤ يبملااتياهانأو
 : ميلاد سرع ةرويس.. ٠ ماقةرؤسازحا
 انوي انو شرعلا يلخو مدعو ريذف اذكو نم ردوا

 ايكرصلا تازب ؛._ترومال ذاك نمرالاو ا ةربيصن جيكامبا اًدك راك
 نينو, نيكه يد نيضل خس واكو مها م
 اذلو الناقد صرالاواذكو بح هيجررؤملا ااذلو 1
 مها ابورلبف امنا نيريحال) ملكور يثحو يسفلو اولتاقو
 باذعلا ارز /ورسلاو ]ركون اك ملفعل !!ارماهينو يدلاخ أك
 نب اكريتاوهوتج, :اورزغلن اذلا ئه و ايدول |.ذادتركعمؤ أك
 نوزغيرصلا| ...ومركيول قبو دوهسافاذكو ماس يصم ا
 ررزعلاذكو أن ناونصدوب_..داداطحويبحتاو ريفر ؤناذكو مان
 ريبلاومل هزت اهارسد) أ: ملظعلا أسشيب نه ازكو ني هلسرو



 نة باكرودهل اتخالط...:ةزكاتاءاوس اتاليكد هلوهم نا ئح
 ةفصاعح نإ هيلع ئودالو.ىوزيربجلا ربح دروداجرجح
 تبيئعل إب راطرو اكو ى اك طيقلاب ماريا جودي ان هل
 | © ملاناؤص ءاتدعرو ةفاد اب الا اذكوواك د وعساك اتبع
 000 ايبئازكو نا« مكرغضدو ماننوّعس اتاك مدرعا مهلا

 ةيدرم ةلدايما ةزونيب مات ةروسارحا

 فردظن نزل ريعومجو موادها نهامر يي اذكو نام كر اخ
 لعيون اركو:رالساقتت د :٠ تدوضعاروزو ازكو زنا مودلو
 هللا دورجروتو اكو: ثلوسرو انيكمعو اسارتب داور ينجو هب

 . اك مهبف م مات ل١ اموال نإ لوالاو نسح)لوالاد
 . كاك ةوْس وا نبيهم افكاوعو :تانيب هما تاياز وكو

 ةهغلا موت ركون اك امال جدا نب ضنعرالا ياهو دانس يسزس
 اهيولصنو دوغ امم اوكون"دوسرلات يمعجو . ا: ملعي بم
 ناك هدئادذ ابوس مح نإ /يكوتفنلا ورجل ام اس يصم ا
 مات يبحتماهرر كو ن اييكدسا ىدإاض نورفوللا

 دلوسزو اقر صا د كو ذو اك يجرر داتاو ذآ ردطلبو ذا خورص
 نواب | ذكوذ اك دب لس ى جد لجن رهو :بولجت امم ظ

 يلعازك و ىبحم ودل انحاء ثرانل! ب اوبصا يكس | كو ب >نيميح
 مان بورساهلا ناطيتملا| كو ذة هلاركت ءانةنوم نا | عي
 اوضو متريطعانكو رض زب ز ع (يسرو نيلذالا ادكو
  ةقيطرم حلا ةروس مانوروسازخإى اكدلا نرخ دنع



 زا اوبس مدل نح اوجد ا اكو د اينما لوان اقفل

 ملوسرورانلا بازعإ نك رام ازبرلا و نتزم ابصدال إذ اكبمعرلا

 مدح مايهم زو ةهتسياملا دكو تيتا قعل رمح
 وح ناار مال ]ل بون داصلا ماك بافضل | اك ونهمافؤئسح ٠

 كيمتنل ات جرئ: ل وفمحا ني اذا نواعم ا اذكو اذ ةصاضخ
 سوح ز كود اكد ورصيد الا ضوفي ور ضسدالد وب نقلا اذكو اك

 لدا قلي نرط اذلواننادعرادداصوئسحابونهنجال
 نيملاظلا نيملاظلا ادم ندئاخو نيكاعلا برو ملاورسقرداو
 3 وعس ان راكييهسفل ! ١ .ىولمت امزاكهدلا|وعناو ماض

 (وأك مدنا ةيلئح ئه نوير باحإو :قئبحلا_و ظنا ب اىيم)(نكوو مان
 .دوكرثس ودكم :.وبلتملا علا )نكو داو ندد كت
 ةه ردم هيما ةدوس. ةبودازعإو ئسخلانكو ان
 رظن هنعو مان ريع اقو لصالا هكّيبرل ثروللإبالضارلو |
 بحا الو ئمعانفو ناسف للفو عجونع ءاترك )و
 وبال افو ماتجنلعا امو ند لغم هرودامزال كد نه اك
 |ذكو أن نويووكتولووساابا كورال يش اوس ئ اكو رمع
 لضهنن ابب فقو هن ١ هبزع كوالاو زي اح يبد يعمكد “و١
 رئععنتب ىلعاناو مؤيد وعلا موب ئلعن| نوح ما” كسب
 لاضه»و زربتعلا مود يكل كيب الرماد كو | ىلع فجرا
 ررعوبا لاف ب هب ئه ندد ) ىم ءاتوهوربسد لعرب

 ةدوس,!"ديجل هوهالا مورلاو عكرذكو "ربصملا 8



 ايه كنة سل ل

 ظ ٠0 وييحخ ل تال ا موك اص
 نوللاظل |: اكوهول وراد ا: مدن نيطسستملا تميل | السهر ملت

 | نكوزاكنمل نولي ةناؤكلا يلا هوز وتد افازكو مات

 | ماش كك عيروكعو وفقنا اهو نهروجاو اومن ام
 - ئأك هدد نهلإ[:دقنعيابم ماتدويسوحوم د اياونفنغدااد
 عاق روسازحا جام مهطع ردا بضع ماتوهجر

 جبيطم: صل روس.

 حلا سومو
 واط مح نيطاظل ذاك مالسالا مات نيبع ىارجا همسا ما
 مقحلا عطحارنعيرةوكستتاو دانا ميا يوكزملا ذكو مان
 ولا ركراضدا| ئه ن يسوم اردو هموت و مث بيرو فو أى

 سلاحا ةهناطكفكو لوقو س ار اًصاازكو راع سدا
 ] قييم اوسع اوكا هر اومح' ' عمان

 ةداوتدرل نيبحازكو ام مئدالوسر تهل

 مات نيماطلابوعب حاازكو ا« ني داص, ا:يملاظلا
 نوولئخدو كولن ازكورواك عيبل ا امرذو مات وله نان مكيفالن

 . ماخ ةروسلا زها ةراؤيلا نمو اًئاق كوكتنو
 4 جتدرع نع افأنإ) ةروس |
 هلل يبس نع :منروب ذاأل ناو سرل اذكو بدأ“ هدد !ذوسرل ل ١

 انازكو ل راطس [ ما: مظعل | نيك ايكرد نهررسح

 . الضوزيس بلح //"مملع ةييملك د ودقشالا نكوئحدولجن>'“
 مدزماف
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  قاللانولغشالامزاكلوالا نيلغشالام خا:
 نيؤس افلارعي ولف انك: ملأ سل ١دوسر نموضرع ا دلو م1.

 ب عقاد

 2 دولا

 ظ



 رسمي هسا وشن ئل ..نوربكتص نوكوري اذكو !(م«دزحاف
 مانلذال بحب ور ققبال ومو |نكو مان ينغس افلا ان

 انكو _جنورسانلل: ا«هساوكذارخ متن وماجد الإ/نيسوملاو
 5 55: اَم ةروسلاوجا و ا“ اجا رز ئبدلاصلا نه

 ٠ ةركم كباتعتلا روس

 ظ رهاولو ماناْئفَد ئاكورطولا اق واامضنشرالا زوامو ةيندعو)

 لاكم ناك يروصؤسا)و متر يصب اكئعوتوكنمو ناني رفا“
 ما ةلورصلا فاد ناك نوئديعد اهو. تزنصملا ماتورموبا
 . مللايضطساو هلوفو اولوتو وفاذكو ززماننو ره حولا
 ريس دونوح لاه نعتمد اكاوئعيب نلادا مازيع
 مان ميقحلا ىاكردما م""نباغتلا مر :رببحو ائلْرفااذكو :ب ا

 , ملغ اميلق هلا ناب اذكو ءانريصملا نا هينم ئرلاخ
 ةزواذ 2 :كوسوم ا, اكو حالا >1:نيبملاث اكدوسرل إس
 تودللغم ا انكو مار يكسفماك محمل قلك ةننتف مانجر مح

 . مانع ةروسازحإ صول وكس ,ا/ كرفت د
 ةيبب دع قالطلا ةروس ]

 | اوصحاو يلع ئيؤول١) نسحالاو ئاءوركيولا لاق و .>نجرعل

  لازةتيبم قكصلفد يلع ىقولا ئحالا و :.ةزيككر ةدحلا
 تدل انإ نك وكنم لز ارم أو هس[ ظرعفا رك و انهدلارورح

0-2 

 ا'اوزهزإ“ هرها هسحونو ززكو سسك الا مويلاو 767 ظ

 يلاع ذولا داود عببالو لذ زكي ١ نضحمزمل ياللاو ادكو



 .ريلتك ايلزن) اه اذكو :!نمول جن عداد ادم سالت نين رئد
 فروه ”سروح) نيه ازكوا«زيهلعاونقينقنإ .>اوحا ما"
 . اهاتاامإلا سلا هات) اهمازكو .ب معرس ئح دات يرحإ دل نا“
 هاك اير طر >) حا كارم ] عض لابو اليو بم !نكو ما
 بضننر | مأ ارك مان ليفو ئاكورتيوبا اكو .اداورها نزلا
 الرد يفد ناو لسراوخبدو ١الوسر ر كيل |زعال انالوسر
 دوغعم هدا يلعوا "مل اسرلا نعم لعد رنه لريودا قع |
 . ىاكئلطاقزرازكو ءاًروملا ىلا اغنوكت د نكيرل لزنال هحم
 أ 0 طل تيدر عربج يلا ةروس تع مأت ةروضازها
 سسحالاو مضيع زرع . همن ايا لد ماج عج واكلعاو 7
 ضن رع دكو :.ا«ملكلإ ارباح يبا لود وهد مك الوم يلح ضو لا
 رااكتاو ازكو ا ةربجلفر !«نيرصوملا اصو )6 بول رتبي ا
 دوبلا اور زدت الراكب ور هويام .ا ري هحرمل اهاإ,#ةر الاد
 ظ | ذكوز أ مامايع !نول!دوانالا: احرصد ا تولهتإاص
 ظ ف ئالهول ةارماو ميسا امج لب رد ائلرفعإو
 رام نار تس اريبرهو بضداد (!١ نيطاظل:..”نيلخارلا
 ُ ةاجلع مه ئطعه داكن وعرت تاردا يلعئؤطغد ازباهيوركدا
 انعام عيكس لما ةروس.. 4 لت ةروسلازها
 ناىووودوسلو ئو زجت] رزصريح هدوب اد لعجي [نناكرئدف
 '- ًاقاطروغعلازب زعلا لا ذكو كلدلا هريب يدلل اتش وح
 يسلار/ن طايسلا اء ريسحوضو تو اضن نها نكون“

 1 : ١ نأ



0 

 درا يلع ين

١ 

 ذكور عجزا باب قاد ضرب ةج اجا
 2 يجب وتيصوا جب ج6 ىمو ريبصملا
 هكر وح نيب ئ كر اورصلا تارد ااموب اورهحاو 1

 1 بز كين داك ابصاح حررت نا
 ةقيسام نات نكرلا نو د ئما ذكور اري نيجرلا ب 1

 دورس. ”نوركشتناع راك يزحالاو مقسس] زكو زر. ثوغنو 15
 داك ادلكؤم ملاو اوغعزد و نيبلوب ند !ذ و يتم امصراك يس ظ

 ماخ ةروسلاره] ندعم امم اذكو تبسم لالص 3 1

 3ك زملعلاو يو ةروس
 هيلع ل يدحد يذلا توكاوهزنفو ف تانادج لولا مستو

 باوحند وندم كدر ار مريبد تن ١ اد هاو ولا ليف و نوصرالا

 ًاتتانسه هرعنامإجحن ١ ف اك ئقووهو ماسنؤ الإ مقتل

 قدكردع# خخ ازكو باوبلا مان نمرعح ا فنف وب سل و

 رجب ماني اح ف كورك ا )اق و زا“ مظع قلع
 در اعحنبصح رحب ورهريزم..ا/ نزولا. "ونغم ا
 يدعو يد وسلا ماهؤتسال وداع لاح اذناكان] ارم نملك

 هريرْوَتَو هيلعل دامو ) عطتالو ع مولعو ربخلا

 هياط اوما تضخم ىالامو اعدم والا يرد

 نداصإاومرصلاك:إ: نوشتيبالو ما م
 كونوالزن نيطاظو ن رعشو نودع ووتغو نيكسها كو ناك

 بادعل ا للزك هرمندحاو :.مانونعإر نيعاط) دلو
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 عبو 1 ةفعتي وحد منة هخصم لب هكوصم ا يوويصا 1 نلت ا هههاس 1 هس ومودي تا 07م

// 

 - عازكووإا دركك فكان يكاد ميلا تانحازكو "نوط
 ١ عودوسيرت را عزفولا متجذاحاو كوكا و توري
 الف نينمراصازكو اهرئرمهملا يدم اهرتيرمهل ما يدب ل٠“
 صار هريدكتر زود عود َعوُساخ ضن د .١ !«نوحيطسيم
 0 ام هذ وخد عوورح ضالاء بشد د) كوب رسل و ةوُساح

 ملا داو اكو: اجادورجدالك رفلو نوللسا كو والدل »
 نيحلاصل) ئمزآكهوظكحز تدوم نولقشما كو!( يتم
  قاكتانلااوو مات لوالا هدرا لاق و نومه اذكو أ“
 22 قلاركع ةقاجلا روس مات ةروسارها

 ئاكةعانفلإدمانةئادشلام ىكاردااعو: !<ةقاخلاهَوَم

 ديب ار ١!. دوق ابرام | موسح ا” خينناع !بقيعاطل ا
 هيبانك+اةةنهاح اهياجراينعازكو را جطعفاولا مأةهيعاو
 تاع مينداطلس .ا: هيلاوحلا جوش اد م: هيباسحإا د
 ظ ر عاشر جبركأ كو ...”وئيطاذل نيكسملاو ه وكس | نكو

 نلاعل !ير م وركز ذو نهاكدو توعد كو أك
 . نر زواالإو نيبزككا زكو 1< نيهنملا ننؤجاحا ذكو

 يلع حراعملا ةر وممن مات ةروسللزحا: :اؤبلا ئىح

 ابيزوالوامتي نكو ا تنين ىلا نيس .مجراعملا ا نسو اكلل
 ئقولاو ٍنيرزحا) ١ نيب مدعإالن ككالك و هييدور غو رضي و
 ١ اهيبشدوا ةعازن غمر نم :. “لفل هيمن نضولو|ريحال ايفع
 ئتاكروملاد مانو اذال اهحاببشن نم ضففوم رسل اويعاب

 ازلو 0 ظ



 رثكو نوباهريع ا ذكو _..>لوئنملس نئرلا مويبو موردملاوا ذكو

 دوظفايعو نوي طَقو نوكعلد ازكو اك نو داولا مولع
 اقحبؤعب الكريف وات الفهيد ةبح ”نبرع ءاننوبركم

 عد دولحي ا مود تنجو اههد فول اف الاي م ل ندد
 ةولذ مفهزن وضد وي ازكوإإ تدور عوب نّيدوبم اذكو
 ا حا ةروسلازحا ازكو

 ركسااركو:: الر ارو نيك )دكوريعوس جا ىلإ ناكملا
 اكوا ماحازحا د اك اججارس .تلر اوطازر انها زكو !اصارادبج
 ارابد]راضناو الالصو [ىككازكو ءاث او ناكار ابكاجاك
 ةروسلاردحا اكو ماتتاسولاومزءرحالرافكج

 ةيكم نرلة روس
 هارقذافرسكلاد داو ارق طاره (دحاانكوذ اك هبانماذ
 همها تنل يلام هد او عيقسا هدا يلا تو النعم قفل
 و هناوا اناواهديعن فلا .تانالا ةيقن ريكا اذكو

 :- |نكو ائ|ولوالو شعاتتلا اههرعو 0
 "زف مئتفنلاءابطحارثسرو'اقهروابذكو اطلس
 ان مالاسو |رعا] كو زرحادبلواكإرجا هشلا عا روص | وكو
 لوداع وبالوازماو |درعز فاو د اانئيازكو م
 ة يطع مالرلا هيكعلمزلا ةروس مات ةروسارحا

 هبردعدزوا ير اهرحا يلاملهد يرش هاومالال يم
 وصول ائرش عمان نعوركولا هلفد /:الينفت . دلت زنم

 نقل

 -صإ

 , جمع إ

 كمان نكمل م جيب ا م
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 ا ا ا 101ج عذرا ط قالا اجت اوي وينجح د عرس جيم وزومب ٠٠ وعسير ييبوطتاب مرح ورام عاود

 اذكوذ اليس ماتزيرقوبا لاقو, هالي ابالينزت لاص
 سليف وبريبلو ععرلاد تركسكا بزازف نمل الق البوط
 - نالاليع ءازكا اليكو :.انوهالا هلا ال لير نعال د نر اب هاش
 مات هبرطفنم: .:اليبو م جي روع اقيمت
 . باتفذاكلعم يلام 1: اليبس.ب اء هركذت الوعوحاذكو
 5 ِ 5 همر شد ام ودل ليبس يق | كو أ 3 اغلا ئه ز اهمكملع

 | سااررفغتساووو انلربحا هلم امرشا ويريكو حو رفاسوبا هلا قز اك نسج
 قبرك ءالشنا هيلع طا ءروس ل. ةروسلازعازاجمم
 ريصاؤورئكسشور ههافو يطفو ر بلف زكو :اكرزئ ارت
 للزا نارلح تو لاا وزاجاو ..1:الك ردزإ نأ ءانويسرنع
 لوقو |اروعصزكو :: ا[ يدعال) لمعمب !١ وج الك يرجو
 . ةحاولوحوعم ةحإول «رتببو رذتالور عشو بلا
 نماكربت و الذم و مكالعإلا | زكو:ر ا«زييعوعسم [جزسملل
 بل ابهلعئمولاو الا ينعبعالك رثبلا | كو :"ىهالا 3

 نيا باويماال |:ةزهاتب و | مزعبعت هزريعتر او ىسح
 انائاازكو:اوصس ت ابجوجريعحي ا ان ابحإو ووتبيو أ

 فقولانصالا و ,!" ةرثنذم ةوستد سو نبك اشلاو ينم ٠
 مهران اال |[ممدركو اكس نيذإاص ركزت 4 ةرحالا هلك يلع
 000 < مولا 5 و رويس ن ةروسارجإ م
 5 7 : 3 1 ِ مهو

 ثيل اوركذا مماك ةمرقنم ةروس المل درلّيسو نسال
 قعبنل هربرد ئو ذود اوم - مندا هلوجو اللينف

 | ”نيماقد 3



 هي. ىف

 ئقرلاف مها رخي نل نا ناضالا ببدل هلونو تنبربن نمساوي
ركونا لاو ا” يلج مههاظع اكيماولل ىلع ّْ

 مان ليفوئاكو

 اقلعتس يا ل يعمم اظعع قولا وجو ادعي ب عم لاو
 دوو ناكزعما يا اتق ريطلا موب ناكود اند هرجن اه
 ئريداعم ؛ اكرحاو نرسم  .هةرزوال الك قاغ هولا
 انهالكرلخءفوالو ما نايب ؛ (ةينارفو ىىرج اجبر وقل

 ١ ققافوحقلئان .: هرحالا ال[ يدميلب هرثا يعم تئابزال
 ١ نوافذ ا ىاطا كاحيانه انيلعئ قول ادوبجالالك

 | هيبكم : اشالإ ةروس ةروشازحاو يئنالاو موُْساَرْكو
 ئدضصارببصب مى ليع أ ريلتشر اهل وكم ى يردوا
 زروكط او اذكو الوإل. | ريظسح. رار هقت ريعسا زكو انوقك
 وحو اليلزنو لكارألا يلعا و! كارورسو لتليبرطم
 ةداعلاو اليسلس ور يرقتازكو ::ةةربراوو تناك ابولصا

 اردبكهروب باوبحلا لالي تبا ىيعلو أم تب اراذاو يضع عن
 اليزت ,انروكتسم:رأك ا رودهطإاصةرضم ئم راك رعستاو ١م

 58 ميسا اليعتازكو مانالبوطاليعاوادوعلاذكو مح '
 مان هتجرإو :.انامكحب دالي اا.فركرت ماءالد بنت

 مول الراس ءزطأ و روع 9 رروسازحااؤكو 7

 مبامادكو بل ضلا ويل مانفالا باوجرحاوهو :٠1 عفاول

 ره ةروسلا هز هإو هنع اباريعو انمح نيبذكط و ضعلا
 هيرب, حا هو ئاكو روبل اقو!!*يرنرهلا ا( نبنوالا
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 عر يزاع - - 117 يضف نر ا ببكامالع اجو
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 00غ ارداركو «:ستنورداتلا:انائررقف مانورطوبا لافو ئسح

 86 ازكو رص دور زئ كيس ار عص اك بنها نم نوبزكت هنو
 تور ازكو :صنيسح ا بولت | دلو ذا دونعبب دو ربكم
 1 !ننابركم نينا ةروس أد هروسلازحا نوحلري الو

 هيبئسودحو مظعلا لئلا نع ناعن لاقرعم و اعيولاستب م
 رابؤلارعإولا هدل ل انف مسغدهعورروم مويل القمل نلم لونج
 م! ةرولعيس هلكر انه وبلع ىقويالالك "بولت
 تابضواذناعجو اتانس |زكوزباجا دانو ) فاك رولا لاقو
 نلاع نيفولا موصز احا ولام ابافما اب س١ دكو مادافاقلا
 رزصس !الو اين كلى وجم ١ يدجالا وكر يبو اب سالو
 وبالاقوامهرب امواذكو ا: ابازكاماسحا زك ورإك اقافو
 عورو ىرزح ارد اربح ب ر ور نط | دو ئاك امىفورع

 نال رد امها املبق بد هلو امدرح ىحادا | رّبسح نككلا
 فقبرل تاومسلا بر هال رد نجلا عفر صو لكير نع

 نيلعركلا الو اباح/ركو ,أ. ان اوص:اكاباظحامئيبامو يع

 ' مام ةروسلازحا:!,هابيزف ىحلا مورلاولعئفو
 خيدم ناىزانلاو زوم

 ايالاوزهو هردرقت ووزع ةروكذللا ءاّسدالا هداوجو
 ةعس اه :اك خف دارلا ابويتس ةفحارلا بحت موي نلعب

 وكوط ةرهاسل اباذكو !/”عس اح ماتو رونا لاقو أدب“
 10 فووولا هزه اذ هدا انركؤاحو ما” يلوالاو !اه لضم 3

 دنقل 0



 اهب اوهرعها] داامائو زج مانت الا باوهن اولع ياما
 فون رو اهسلا ماازكو م اتي ئني نم ى اكد وزحا يلا ككذزؤ نا
 اهاحر اكاهارض [مهيب مجلا بحإ ال ويلعو انهنااهابد يلع

 ما" هساكلاو د انوفوالا واما ماتؤكرب نأ ةوكماخنالوز اخ
 مامرو دازجحإ نم امها شئ ندر دم اهحاهج نزل ادحاوكذ نم

 ظ نيد رم سيدك رودس
 ةركدت ماين كزيانلو نعيعدششم مدر صاومرلالارسوعالا
 اليلعوقولاو وركوب ا لافو هلك يلع قولا مؤجر اهاو أك
 دقلم يس يا ئه ماهر رب وآه هركد انس نم هيعنوشال يا مات
 افانيتسا_كلام ان ارق نلب تةماعطولا ذ اكهرعا اه ماتو شن ناك
 ىكلاب هارف نء قو يلو ئو زعازضبل اربع وج فلا ا
 مءاعطولارددْعَس جعلانوا ماعطل ( ىارظنللاريسعت ملعجي
 | ذكو ركهشالو مءاعطئمالرد ردعجو ١ انببمان واو
 وميوبا لاقو ةزتفا ذكور هؤ شين مينهج ناش و هينب
 ةوكم ربوكذلا ءروس من ةروسازها مات انه اجد
 يالا سور ضر داهولعئذوولا و ملت نرصحاام سقم نبع

 | دكواا”نريبم ا ف اك دورجم مانزيم ارث اطورميودا لاق دز ابح
 زهاو عقتسنا |زكو ماتدوبهذتإ امج نال نينلتد
 ميكمراطقنالا روما ةروسلا

 نيلع ىقولا مصعدر انا و لركر | ركو حان نزحإو تهز اع
 كما امري هيي اجد,” نول اد لكرشم يعم عدو كوش ْ
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 بىيشللإب هارون كئف ود ىو عرلإد للم الارق ئملبات نرلا موي 8

 الإ يه زين اجوب الام الك نيهاعلا ترئا د كو اتبع شح عد رموا
 ظ وبا لاو ديلي عضوي هلذ ةروسل اهزهدإو اههح ٌيضاياع ميجا كو ١

  قيك<نيظامطملا ةدوس مان ةروسلازحإ خ ايلسوعقمل ىضتلافرل

 ورد اصيب يل ىلءوبد دابق امدر ىئك نوكت دانبويبو مرمم
 يد دوعوبحح دوسكبازكو ماذنيثوال|:..نبدلا موي بأن
 ] ماك نومرولاء اص ويلعاعب :٠ نئييلعؤل ,ان نوم ركت -

 ٍنوشع 'ننم ا: /”كسم هداتخيإ ونجم مهلا ضد انك وز كبور ظيد
 ئ نب : نودرمط ا

 فق ايلوال او ىَّشْحْن هدو لّيد) ركل كارالا يلع فن
 ةيكم ّىايتسإل | ةروس مان ةروضازمل لورا يلع
  اهياهئوز وام اوجيزفو ةلصواولاو تىذاو !ذ١ باوهزُيف
 ناشالا انهإب هريرفتريعلنو ريوفت بالا ل ْثقو مان تفحو
 لاقودط تفلسإ هسا ذا هالو اجرك بر يلا حمام كنا
 ١ ضقايبلو يعلمون يبعد تقلسا سلا اذ مكاعارحن وحلت
 نسل رارورسو اريعس | نك را ارو سه مانميدالُك لصالا

 اذكو :دأةئبو رعسال بط عاركو :':| رصد بح|ر بالا رويت
 رب كينج الا لحج: عل ةنيو ميا ومد
 000 نيكه حوربل ] ةروس مَع ةروسل
 . ١ زياهرورحل) باعم|لتكمتعلا ب اوهزعحاذ ١م انوع
 - مدوْتفاكر برشا يراد ان) متفلا بى اويجإو جير  مالألا لوظل

 ' مالو 00



 يسوم متو
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 باتريبكلا ناةرانمالا قيرخلاكو ما” يبو ا« ىمرالاو
 لوال) لولا يلع اب اما ثتووولا هزه مان هذا ئه هابركذاهو

 "ديال اديها ٠ دبع و , :٠ ريرطمؤاكم قااياعاما
 ةبكمقاطلا ةروس مان ةروشاؤحار اه طرح ا“ دكت و
 بمب اززلا ارك و مالم :ىذا باوجوهو أبل فو احاديلعامل

 بلصلاىلاو!لسشحالا ىلا هعجر مهجر يبرأ نإ اكرراقل
 ريس ةشادأل د هتعلا موب عرشنو هثجد هن ردرادا ىقوبو بلو
 - ل زمجإبازكو ما :صانالو ناكر بارسلا هديرل رظزينيمح
 ه٠ ٠50 عيدكم يلعالا ةروس ةروسلازهار
 كلا رمل كو مينا و..”دهلااشسادال ا,” ىعوحا

 رح دص/ضباوريحباصايمرلاا ناك يسوم مات يبي ةيوسح 5 2 . : ام ا 9 ١
 ١ لو ة بكم ةبس اعل فرو عدل 3 ماك ةروسلا

 اذ وحرم جير م ساكو رامويد ١ يبح مان ةينساغلا كيدح
 وكوب ١ذاقو نوطس !ذكو 1: ةئوْبدح قيعال اذكو رباه ببلاع
 ربكالا باذعلا نكي نعم ال اوبن اكراطيسك مات ل ؤو ناكه ند
 هس رعوا بكم اهلا ةروس ةروسلازحا اذكو مات
 وهو مان راصرطلابل سرنا هر يعور اجوبادلاق ابغي ذا
 باوبو تملا نيب لضم لك جيو كذل يلع قف ني غلا بداوح
 حاسم لاقنان | كك ناكيركا 0080| لوطن هروًر الحا ملعلو
 نال ىسجيزسبلو ناد اجل يلع ماوعلا قدرت ماقال هوحيوا١

 نائاموذورظوبا لاو .”نناهحا وبمحمد ]ل تعد هرجلام
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 ١ اووجإلا كان كينج ذباكمأتئيعنمولل خالك '

 قتال ةملاواةروس وعل ظ

 . وباذاقو نئاها يلع قولا نع نحاوهو :.>الكم ات ل يفو

 ةيركمرابإا ار وسم بو قاع ااا
 رحرؤل ملا باو حو انه قاب علا موس منفاال يرمامو
 | هيف ئالخإ)لصال ا ياو مهاّتوهو ربك ناسسالا ائقلخ

 ورركو رن فاكورعتوبا لاقدر _تادبل مانريفو ئاكورعوبا اق
 | منرتما5 ةيفملاام اذ نيضعلا قدا الف اريحا هرب

 نكل لان ههل!س:داهالا عم عطتام) ةرانكدا لل ئمكئيل

 رب "ةيذنملا باععإ مان ةزممطا ب اويم) (ان هدا وبات

 ظ اها نمو ىممتلاو رو مومملا ماك هير العا

 اها أنوهو ل ب لوهاجاسد ف هلرؤكولا لذا
 مروه حا نامأت اهي اورغربالاقواها وسم اكو(:

 :لبلل او ةروس
 ظ ةكدعلل كو راكوجريدل يور ين وليعسالا ملا ,داوجو
 . ىلوالاو ماث يكدزناذإ ئاكلّيعو مان يناثلا يورعوبالاقو

 يفاعالا ذك. .فونو :اميفلت اءانورعوب١ لقوا :

 لولا نم ىضوهو يفدامو كبر ىعر وام دهلا ب اوحو
 افا ركوب الاقو ءانينعاك مأمن ىورتفلر جاع

 :عؤفالا روس مان ةروسازهار عمت اروي.



 نئبلاو ءر وس ةروسلازحاولرسرسعلا عمذا اذكو م اكول كل
 ىمحا رو ناسال !١ ولجنول منهل ! ب اوحو يندر هروإ كيك ظ

 يشم ا نبي لضهلل ريج سلو زفاحولا لاق ئاكوعحو ريبوفن
 دومايريعم لكلا لوطل رو احوبا هزاحإاماو هس يخلو '

 وح رار ارزلاد زاك هيو زا كنور احوباولاق مأ“
 قلع مازكو رانولخوذلاءركش ئلمل) دونم ةروسا

 ورظوبالاقو ىسىئزضتسا مانريلود رام اكره ابرماع
 اندر ابونا ا.ىلصاذا مانيصرلا مأن

 ام يارب اهناكاداو نيس سا الو زو اهود اول اك (4ةنيضاسلاد
 'مينايزلا و اك ةرط احمنملربملاو كربلا نيب ضععلاا# هيد
 هيد وو اوإ عركمو دلواأةروس ةروسل ازحاو , مَن

 ىاكرت اهيباكورظا لاف ماكيرقل اهلهلاه :بادزملا ةيلدلو
 ماق ةروسل ازحائاكر» اذ4ئم ئاكورطوب !لاقو ودع فلام

 ينم رعو| عركم نيكل ةروس
 : اطلس ضب إو أك ةئيبلا مهتانأ

 يي 2.( لاق بنك ديلا ئمالو ىرنأق قود

 دردل | رس زكو انةمغلا ىل) يدر امك رلانونويو
 7 نير اهو طا مهفرئوبا0اّوو يدريلاربحو .
 أ: ةروسلارحا مانزن احيا ورجوبا لانو[ سعوصو

 ةيتمتج ول باع هل دلنر (ةزرقيا
 , أ::. ةروسل ازجا هريارزعا كورا مالا ؛ ”املاحول
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 1 بحرا ذأ كاتم اعبا ايد

 ١10 قبل ايباتيال اذار علا بارع

 نتكر بّملا زهيلعو افن اسم لب متيقثْئع هرود ام لعب

 لاش او نايماك نالوال اذ هتققت سزجح زو يبدل ا زكو
 ظ ظ يلع عز الإ .وس ةروفازحإ ذكو اندورصلا فام نسح

 0 ا

 اخ ةينجام مباع هزم | واط قدوؤمملا نهب اك

 لإ ةروسب مان ةروسلاز ها
 ريالا وييرتملا ملا نبع الكوَببو مان امم ا
 نيييلا يسع نيّجبلارهعازكو :: نوهت ئوس الكرم
 مشرد ) وكم بعل اف هررووسد مأن ةروسلاز ه4 ا

 زال ةزوس يتئتتسالل اهرح) دو دايؤج ففوالو
 الرؤعم الك تركو ملك هرلكخا ننس ده فيكم

 امو اك ةطخلا يف يقدلا يبجي الك يلع ىف ؤلاز وجي و

 ضريرهبم ساران يرتبيو ىلاوطخلاامكار دا:
 رز روس !:ةروسلرحإ )ادثةريدال ) يلع هساران
 لوالإو ليات |ذكو : لم ليلا هاوي 07

 . هل سرك ئاليال مال تقعد | : ةروسل ازح) لص)

 قنا هزهل اركشت مد ابعاول بي يااثدبعيلكابنت
 امسن | تلجر قشرف ئ البل اوبجحا يائوزوموا

 . سلو كيبل| | ذه 8#برذر ابعو مكن و نيدعلاو
 فققوب ظ 0-_



 هلوودو لكيرؤغف هلوجدادا ليعلا رويس تّملعدا فرب

 ريلعو يصع5م ياو لوبن ادهش ٍنوريح رمق حيزا
 نفور بولا ةروس ةيوسفارحل وسن ياحديبا لوسي
 لاقرب وعلا ] د جذع سزف ن انرروساميا يدع عاججال او
 نون | ميطع مولد  نتبب الح بن لويعل) ن1 دركي
 يرد ةر وس ليْفْلا ةروس تاي) قمح لس رق البل

 | دام يبرم ئالبل مالا تفرعرقو هند دعو ]::
 ارربعبل ا هونج ماللا ىلعتترل نإ[ لك نصا لغنت
 يسد رع وز'ةيكم نيرل):ةردرويس م انةروسارحا
 ْىأك ل وهاس مان نكس ِ ماع | زكا اهكضنو | رك اهؤضدو)
 + أنك ةروساوحا هلبق الي ةؤص هرج امل عجن

 هنن رموا هيمو كلا ةروس
 دوؤوألاء وس ماناهزحإو ماتروركوب ١لاموز !ةكخاو
 م ان اهؤحإو اك نيغضوللا يف بدعا اهزدرعو | بيل
 7" ةروسب مان اهل ى قؤعنساو َةبكَم ددا| ةروس
 |منرنلب | هنارداو بسد ادكو مان بو بكم تبن
 ]رجح محلا ةلاجوف رو يلصيس ف _ريزصل )يلعئطعل ان
 . ةعفرإ ئفودنبلو ار زوم يعاب انهمد وا ىو ذخ | وسلم
 قشولا لب هن ارما مال د ةلاه عمرو | ةلاجورنح/ر ويح
 صااغتل | ةراوش مان ةروسلا حا ئاكوهو بعل تاذ يلع
 نمهعصعا هللا َتاشرعوا نابكم اهرود ناتللاو يه
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 ملت انجرحارلوراوادكو ىالديجلا تاكوز ميسا واقي 7 :

 تم هيرأ الا ١و هه اعمت خام بري ةلئاقو د

 اهرحاالإ منال ئ أك ىننفو اهتبنو نيبل وساد عروب

 و ؤحارتش اربع هرهدام عمر نطداكىس انا ت1 روس
 انخن هريحيلت شوب ىردو غارب ربا مزلا اع ميشمو ١
 م لصال ]دينمو وركوب املا مان ةروسل ارها هلبد ام
 . سائلا ولغلا ي يبلو هلو يلعرس انل ]و قلعلا ة روس
 000 لقا جبنه اهكهراب نيس لغو

 7 قلب ' سداشن) ىرهم ا ملاررع م وعل ارد يلغ

 اعد سو ل يكاو مرلاولورلريلا رقع
 ةعتاوسر وم كلاو مععماب مأ

 دميتسستل

 غذا

 مرن - : 3 0

 : ظ ىسعمتأ ظ 7 ١
 1 2+ خل

 ْ نديزكاد نع سلالم ا ١ : تلا

 | ٠ راع 01 را“ مارال ا
 ان 0 و ْ ينج

0 50 7 0 ْ 
 ١ 8 ا ٍ * 7 4

 0 ل را اتمنا نانا ظ 6
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